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املقدمة

�لذي  �مل�رشوع  هذ�  �إن  �إذ  جديدة.  �أزمة  �لفل�صطيني  �لوطني  �مل�رشوع  �أزمة  لي�صت 

هدف �أ�صا�صاً �إىل حترير فل�صطني من نهرها �إىل بحرها، عانى من عو��صف عاتية د�خلية 

عطاء  م�صتوى  �إىل  ترتقي  ال  �لفل�صطينية  �لقياد�ت  كانت  عديدة  �أحيان  ويف  وخارجية. 

�الأمر��ُص  و�حلزبية  �لف�صائلية  �الأجو�ء  �إىل  و�نتقلت  وتطلعاتها.  وت�صحياتها  �جلماهري 

�الجتماعية و�ل�صيا�صية و�ل�صلوكية �ملختلفة؛ و�إ�صكاليات �صعف �لروؤية وفقد�ن �الجتاه 

و�الرتقاء  �لنموذج،  وتقدمي  �لطاقات  و��صتثمار  و�لتنظيم  �لتعبئة  على  �لقدرة  وتر�جع 

بيئة  يف  �لعمُل  �الأزمة  تعقيد  من  وز�د  �لعاملي.  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  حتدي  م�صتوى  �إىل 

بيئة دولية تهيمن عليها قوى كبى،  و�إ�صالمية �صعيفة ومفككة ومتخلفة؛ ويف  عربية 

وخ�صو�صاً �أمريكا، تدعم �الحتالل �الإ�رش�ئيلي وتوفر له عنا�رش �لقوة و�ال�صتمر�ر؛ يف 

�لوقت �لذي تعرقل فيه �مل�صاريع �لنه�صوية و�لوحدوية و�لتحررية يف �ملنطقة.

�ليد على  �إىل و�صع  �لفل�صطيني، وي�صعى  �لوطني  �مل�رشوع  �أزمة  �لكتاب  يناق�ص هذ� 

نظمها  نقا�ص  حلقة  �أ�صله  يف  و�لكتاب  �ملحتملة.  �ملخارج  وعلى  �ملختلفة،  �خللل  جو�نب 

مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت يف 2012/6/27؛ وف�صول هذ� �لكتاب يف معظمها 

هي �أور�ق عمل قدمها �مل�صاركون يف هذه �حللقة. غري �أن هناك ف�صلني )ورقتي عمل( مّت 

�لفل�صطينية وحول �جلانب �الإ�رش�ئيلي( لتعذر ��صتالم  �ل�صلطة  �إ�صافتهما الحقاً )حول 

ورقتي عمل مكتملتني من �أ�صحاب �ملد�خالت �الأ�صلية.

و�هلل ن�صال �أن ي�صهم هذ� �لكتاب يف �إلقاء �ل�صوء على هذ� �ملو�صوع �ملهم، و�أن ُيعّزز من 

�ملناق�صات �لنقدية �جلادة، �لتي ت�صتهدف �خلروج من �ملاأزق �لذي ي�صهده �لعمل �لوطني 

�لفل�صطيني؛ �إن �لعديد من �ملتغري�ت �ملحلية و�الإقليمية و�لدولية تفتح �ملجال للكثري من 

�لفر�ص، �لتي لو مّت �لتعامل معها باالإيجابية و�جلدية �لالزمتني، الأمكن حتقيق �إجناز�ت 

فعلية على �الأر�ص.

املحرر        

د. حم�شن حممد �شالح

املقدمة
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*
د. حم�شن حممد �شالح

�نعك�صت  �الجتاه،  وفقد�ن  �الن�صد�د  من  حالة  �لفل�صطيني  �لوطني  �مل�رشوع  يعاين 

�لفر�ص  من  �ال�صتفادة  على  قدرته  وعلى  �لعمل،  على  قدرته  على  و��صع  �صلبي  ب�صكل 

�ملتاحة، وعلى قدرته على �ال�صتفادة من �المكانات �لهائلة �ملذخورة يف �ل�صعب �لفل�صطيني 

ويف �الأمة �لعربية و�الإ�صالمية.

يف �لوقت �لر�هن، هناك �ن�صد�د يف م�صار �لت�صوية �ل�صلمية �لذي تبنته منظمة �لتحرير 

�لفل�صطينية وقيادة �ل�صلطة يف ر�م �هلل وحركة �لتحرير �لوطني �لفل�صطيني )فتح(. وهناك 

تعّطل يف م�صار �ملقاومة �مل�صلحة �لذي تبنته حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص( وحركة 

�جلهاد �الإ�صالمي. وهناك تعّث يف م�صار �مل�صاحلة �لفل�صطينية �لذي وقعت عليه �لقوى 

و�لف�صائل �لفل�صطينية. وتعاين منظمة �لتحرير من غياب موؤ�ص�صاتها وتر�جع دورها؛ 

كما تعاين �ل�صلطة �لفل�صطينية من �نق�صامها �إىل �صلطتني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، 

�أزماتها �ملالية؛  ومن �لهيمنة �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة و�حل�صار �الإ�رش�ئيلي يف غزة، ومن 

باالإ�صافة �إىل وجود حالة �إحباط و��صعة يف �ل�صارع �لفل�صطيني من �أد�ء �لقياد�ت �ل�صيا�صية 

�لفل�صطينية، ومن �صعف �لتفاعل مع �لتغري�ت يف �لعامل �لعربي، وعدم �ال�صتفادة منها 

على �لنحو �ملطلوب.

يجادل �لبع�ص مبر�رة �صاخرة: وهل لدينا م�رشوع وطني �أ�صالً؟! وعلى �أي �أ�صا�ص 

معظم  عن  �لتنازل  يكون  �أن  يكن  وهل  “وطنياً”؟!  �لوطني  �مل�رشوع  ي�صبح  �أن  يكن 

فل�صطني لل�صهاينة عمالً وطنياً، �أو جزء�ً من برنامج وطني؟ وما هي �خلطوط �حلمر�ء 

و�لثو�بت �لوطنية �لتي ال يكن جتاوزها يف �مل�رشوع �لوطني، و�لتي ُيعدُّ �خرت�قها �رشباً 

من �خليانة �أو �صلوكاً ال وطنياً ومعادياً مل�صالح �ل�صعب �لفل�صطيني؟ وكيف يكن �لتفريق 

بني ما هو “خيانة” وبني ما هو جمرد “وجهة نظر”، �إذ� كانت �لثو�بت نف�صها حمّل نقا�ص 

و�جتهاد؟!

 �أ�صتاذ م�صارك يف �لدر��صات �لفل�صطينية، و�ملدير �لعام ملركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت.
*
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�أزمة �مل�رشوع �لوطني لي�صت �أزمة جديدة، فمنذ �أيام �الحتالل �لبيطاين كان هناك 

م�صامني  حمل  �أنه  �إال  عائلياً،  �صكالً  �أخذ  و�إن  وهو  و�لن�صا�صيبية،  �حل�صينية  �رش�ع 

مرتبطة بطرق �لعمل �لوطني وب�صكل �لعالقة باالحتالل �لبيطاين، وبالبيئة �الإقليمية، 

�الأزمة  ظهرت  كما  �ل�صلمي.  �ل�صيا�صي  و�لعمل  �ملقاومة  الأ�صاليب  �للجوء  و�أولويات 

�لفد�ئية  �لف�صائل  مقاطعة  و�صط  �ل�صقريي  �أحمد  بقيادة  �لتحرير  منظمة  ن�صاأت  عندما 

�لر�صمية  للهيمنة  حماولة  �ملنظمة  �إن�صاء  يف  ر�أت  �لتي  فتح...  وخ�صو�صاً  �لفل�صطينية 

�لعربية على �لعمل �لوطني �لفل�صطيني.

عامالً  هناك  �أن  يظهر  ال  �لفل�صطيني؟  �لوطني  للم�رشوع  �حلالية  �الأزمة  تكمن  �أين 

و�حد�ً لهذه �الأزمة.

و�لقومية  �الإ�صالمية  �لتيار�ت  تتنازع  حيث  و�الأيديولوجيا؟  �لهوية  �أزمة  هي  هل 

�خلالف  يتعلق  عندما  خ�صو�صاً  مهم،  �صبب  هو  هذ�  لعل  و�لليب�لية....  و�لي�صارية 

بق�صية مرتبطة بثو�بت دينية حيث ترف�ص �لتيار�ت �الإ�صالمية �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل” �أو 

بالتنازل عن �أي جزء من فل�صطني، بينما تربط تيار�ت �أخرى �الأمر باالعتبار�ت �لو�قعية 

وبامل�صلحة و�لتكتيك و�لعمل �ملرحلي.

Quartet �لتي ُو�صعت  �لتعامل مع �رشوط �لرباعية �لدولية  وينطبق على ذلك مثالً 

بعد فوز حما�ص يف �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �صنة 2006 ، و�لتي كان على 

ر�أ�صها �رشط �العرت�ف بـ“�إ�رش�ئيل”، وقد �أدى رف�ص حما�ص لهذ� �ل�رشط وغريه، )وهو 

�رشط مل يكن لدى حركة فتح م�صكلة يف �ملو�فقة عليه(، �إىل فر�ص ح�صار قا�صٍ على حما�ص 

كما  �لغربية؛  و�لدول  �أمريكا  قادته  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �لفل�صطيني  و�ل�صعب  وحكومتها 

�أدى وما ز�ل يوؤدي �إىل نز�ع بني فتح وحما�ص، �أو بني مع�صكري �لت�صوية و�ملقاومة، فيما 

يتعلق بطريقة �لتعامل مع �رشوط �لرباعية، و�لتطبيقات �ملرتبطة بذلك يف �إد�رة �ل�صلطة 

�لفل�صطينية.

�مل�رشوع  الأزمة  �آخر  �صبب  هذ�  لعل  و�مل�صار�ت؟  �الأولويات  حتديد  �أزمة  هي  هل 

�لوطني �لفل�صطيني، �إذ يبز �خلالف عادة حول ما �إذ� ما كانت �الأولوية مل�صار �ملقاومة 

يجب  �الأولوية  كانت  ما  و�إذ�  �ملدنية؛  للمقاومة  �أم  �ل�صلمية  �لت�صوية  مل�صار  �أم  �مل�صلحة 

منظمة  بناء  الإعادة  �أم  �النتخابات،  و�إجر�ء  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  لت�صكيل  ُتعطى  �أن 

�لتحرير �لفل�صطينية وتفعيلها، �أم الإ�صالح �الأجهزة �الأمنية، �أم للب�مج �القت�صادية، �أم 
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لرفع �حل�صار و�إعادة �الإعمار، �أم لتحقيق �العرت�ف بدولة فل�صطني يف �الأمم �ملتحدة، �أم 

لق�صية �لالجئني، �أم ملو�جهة بر�مج �لتهويد، خ�صو�صاً يف �لقد�ص. وكيف يكن �لتعامل 

لكل  �لنوعي  �لوزن  حتديد  يكن  وكيف  �هتمام،  من  ت�صتحقه  مبا  �ل�صابقة  �لق�صايا  مع 

ق�صية، وعلى �أي �أ�صا�ص يتم تقدمي �أو تاأخري �أي من هذه �لق�صايا، وما هي �لق�صايا �لتي 

يكن �الن�صغال بها يف وقت و�حد؟!

ومن جهة ثالثة، هل هي �أزمة �لعمل �ملوؤ�ص�صي، و�أزمة �نعد�م وجود مظلة موؤ�ص�صية 

ف�صيالً  هناك  �إن  �إذ  �الأزمة،  من  �أ�صا�صي  جزء  هذ�  �لفل�صطيني؟  �لوطني  للعمل  و�حدة 

فل�صطينياً و�حد�ً هو فتح، يتوىل �إد�رة منظمة �لتحرير �لفل�صطينية منذ نحو 44 عاماً. بينما 

مل تدخل حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي، �للتان متثالن قطاعات و��صعة من �ل�صعب �لفل�صطيني 

يف ع�صوية �ملنظمة، مع غيابٍ لتمثيل �لكثري من �لفعاليات �ل�صعبية و�لرموز و�مل�صتقلني. 

وبالتايل، مل تعد �ملنظمة تعب عن �الإر�دة �حلقيقية لل�صعب �لفل�صطيني. ولي�ص هناك �الآن 

بيت فل�صطيني و�حد يجمع كّل �لفل�صطينيني، يتد�ر�صون فيه �أو�صاعهم، وي�صعون فيه 

برناجمهم �لوطني و�ل�صيا�صي، ويحددون من خالله �أولوياتهم وبر�جمهم.

�أو �ندثرت  تعطلت دو�ئر منظمة �لتحرير وموؤ�ص�صاتها وفقدت فعاليتها، وت�صاءلت 

جل�صة  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملجل�ص  يعقد  ومل  عليها.  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  “تغّول”  مع 

حقيقية منذ �صنة 1991، ومل يتم جتديد �نتخاب �أع�صائه ب�صكل �صليم منذ �صنو�ت طويلة. 

تتحمل  كما  �لتحرير،  ملنظمة  حدث  ما  جتاه  تاريخية  م�صوؤولية  تتحمل  فتح  حركة  �إن 

م�صوؤولية تاريخية يف وجوب �مل�صارعة �إىل فتح �أبو�ب �ملنظمة ليتم �إعادة بنائها وتفعيلها 

على �أ�ص�ص جديدة.

�الإقليمي و�الإ�رش�ئيلي و�لدويل ما ز�ل العباً  �لتاأثري �خلارجي  فاإن  ومن جهة ر�بعة 

على  متفاوتة  بدرجات  تنعك�ص  مو�قفه  ز�لت  وما  �لفل�صطيني،  �لقر�ر  �صناعة  يف  موؤثر�ً 

�أزمة �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني. �إذ ال يخفى دور م�رش و�صورية و�الأردن و�ل�صعودية 

على �صانع �لقر�ر �لفل�صطيني. وتلعب م�رش عادة دور�ً �أ�صا�صياً يف �إعطاء �لغطاء للقيادة 

منظمة  �إن�صاء  ور�ء  �صابقاً  كانت  وهي  �لفل�صطيني.  �لبيت  ترتيبات  ويف  �لفل�صطينية، 

وحلول  الإز�حته  �لغطاء  �أعطت  كما  لها،  رئي�صاً  �ل�صقريي  وتعيني  �لفل�صطينية،  �لتحرير 

مل�صار  وفرته  �لذي  �لغطاء  عن  ف�صالً  عليها،  هيمنتها  و��صتمر�ر  �ملنظمة،  قيادة  يف  فتح 
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�لت�صوية �ل�صلمية لقيادة �ملنظمة؛ كما كانت م�صوؤولة )قبل ثورة 25 يناير 2011( �إىل حّد 

كبريعن �صكل �لتعامل مع حما�ص، وحماولة عزلها و�إ�صعافها و�إف�صالها. ويف �ملقابل فاإن 

�صورية )قبل �لثورة �لتي ت�صهدها حالياً(، �صكلت حا�صنة حلما�ص وقوى �ملقاومة، وكان 

لذلك تاأثريه يف مو�جهة ما ي�صمى مبحور �العتد�ل.

وتتحمل �لدول �لعربية، وخ�صو�صاً دول �لطوق، م�صوؤولية تاريخية يف تعميق �أزمة 

�مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني ب�صبب ت�صييقها �أومنعها للعمل �ملقاوم، وللن�صاط �ل�صيا�صي 

و�ل�صعبي �لفل�صطيني، وعدم قدرة �ل�صعب �لفل�صطيني على تنظيم نف�صه بحرية يف تلك 

�لدول، وتعطيل عقد �النتخابات �أو �ملجال�ص �لوطنية �لفل�صطينية، وعدم �ل�صماح بذلك �أو 

بع�صه �إال باأثمان �صيا�صية باهظة.

�أما من �لناحية �الإ�رش�ئيلية، فاإن دخول منظمة �لتحرير )ومن ثّم �ل�صلطة �لفل�صطينية( 

�جلانب  جعل   ،1993 منذ  �الأر�ص  على  ترتيبات  من  عنه  نتج  وما  �أو�صلو”  “ع�رش  يف 

�الإ�رش�ئيلي “�حلا�رش �لغائب” يف كثري من �الأحيان يف �صناعة �لقر�ر لدى قيادة �ملنظمة 

“�ملقاومة”  �نتقال قياد�ت  �إىل  �أدت   Oslo Accord �أو�صلو  �تفاقية  �إن  �إذ  �ل�صلطة.  وقيادة 

لالإقامة حتت �الحتالل �الإ�رش�ئيلي يف �ل�صفة و�لقطاع، و�ألزمت �ملنظمة بعدم �للجوء �إىل 

�الإ�رش�ئيليون مبدخالتها وخمرجاتها،  �مل�صلحة، وباإقامة �صلطة وطنية يتحكم  �ملقاومة 

�أعطى  وهذ�  وقياد�تها.  �أفر�دها  و�نتقال  �أمو�لها  وحتويل  و�صادر�تها  وبو�رد�تها 

�لفل�صطينية  �لقيادة  على  هائلة  �صغط  �أدو�ت  ال�صتخد�م  و��صعة  فر�صاً  �الإ�رش�ئيليني 

وعلى �ل�صعب �لفل�صطيني من خالل تعطيل موؤ�ص�صاته و�عتقال قياد�ته وخنقه �قت�صادياً 

يف  �أ�صا�صياً  �ملحتمل حمدد�ً  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صلوك  �أ�صبح  �لتحتية...، بحيث  �لبنى  وتدمري 

نقا�صات ومفاو�صات �مل�صاحلة �لفل�صطينية و�إعادة ترتيب �لبيت �لفل�صطيني.

ي�صتهان  ال  �لذي  تاأثريه  له  �الأمريكي  وخ�صو�صاً  �لغربي  �ملوقف  فاإن  وبالتاأكيد، 

�لغطاء  وتوفري  لـ“�إ�رش�ئيل”  �ملطلق  �الأمريكي  �لدعم  �إن  �إذ  �لفل�صطيني،  �مل�صار  على  به 

�لتدخل  وكذلك  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  �صّد  وممار�صاتها  و�نتهاكاتها  الحتاللها  �لد�ئم 

لفر�ص �رشوط �لرباعية على حما�ص و�لقوى �لوطنية �لفل�صطينية مبا يف ذلك �العرت�ف 

�ملنظمة  وقعتها  �لتي  باالتفاقيات  و�العرت�ف  �مل�صلحة  �ملقاومة  ووقف  بـ“�إ�رش�ئيل” 

�ل�صعب  ت�صور�ت  حتديد  حماولة  يف  �صافر�ً  تدخالً  �صكل  �أو�صلو،  �تفاقيات  فيها  مبا 

�أمريكا وحلفاوؤها الإ�صقاط حما�ص وعزلها، و�عتبارها  �لفل�صطيني ومو�قفه. كما �صعت 
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التمهيد

على  �لفل�صطيني  �ل�صعب  معاقبة  �إىل  باالإ�صافة  عنها،  �ل�رشعية  ونزع  “�إرهابية”،  حركة 

�ختياره �لديوقر�طي �حلر حلما�ص... .

�أية  �ن�صد�د  �ل�صلمية، ويف  �لت�صوية  �إف�صال م�صار  �ل�صلوك �الأمريكي �ملتحيّز يف  �أ�صهم 

�آفاق لتح�صيل �حلقوق �لفل�صطينية �أو بع�صها من خالل جمل�ص �الأمن �أو �الأمم �ملتحدة، 

�أزمة  يف  �حلالية  �لفل�صطينية  �لقيادة  حتمله  �لذي  �ل�صلمي  �مل�رشوع  �إدخال  يف  و�أ�صهم 

حقيقية.

تكييف  طريقة  على  من�صباً  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة  نقا�صات  من  �أ�صا�صي  جزء  وكان 

ت�صكيل �حلكومة �لفل�صطينية مبا يتو�ءم مع �رشوط �لرباعية ومع “�لفيتو�ت” �الأمريكية 

�إ�صالح  وعلى  �النتخابات  �إجر�ء  على  �أي�صاً  ينطبق  ما  وهو  �ملحتملة،  و�الإ�رش�ئيلية 

�الأجهزة �الأمنية وغريها...

ولعل هناك �صبباً خام�صاً ذ� �أبعاد ثقافية ح�صارية مرتبط بحالة �لتخلف وباأمر��ص 

�ل�صلمي  وبالتد�ول  �الختالف  �إد�رة  بفن  �ملتعلقة  تلك  خ�صو�صاً  �لفل�صطيني،  �ملجتمع 

�لفردية  �الأنانية  عن  و�لبعد  �مل�صرتكة،  �لقو��صم  على  و�اللتقاء  �لتعاي�ص  وبفن  لل�صلطة، 

و�حلزبية، ونزعات �ل�صيطرة و�ال�صتئثار، وتغليب �ل�صك و�صوء �لظن و�ملكايدة �ل�صيا�صية 

على بر�مج بناء �لثقة و�لعمل �مل�صرتك.

ومن ناحية �صاد�صة فاإن هناك ُبعد�ً تاريخياً لالأزمة، �إذ تكر�صت من خالل �لعالقات 

�لف�صائلية وخ�صو�صاً بني فتح وحما�ص، وطو�ل ربع قرن، �أزمة كبرية يف �لثقة. فمن لغة 

�التهام �لقا�صية بني �لطرفني بالف�صل و�لعمالة، �إىل حمالت �ملطاردة �الأمنية و�العتقاالت 

و�الإق�صاء �لتي قامت بها �ل�صلطة بقيادة فتح خالل �لفرتة 1994-2000، يف مقابل عمليات 

فتح  فيها  ترى  كانت  و�لتي  �ملقاومة،  وف�صائل  حما�ص  بها  تقوم   كانت  �لتي  �ملقاومة 

حماوالت  �إىل  �لفل�صطينية؛  �لدولة  حلم  لتحقيق  �ملوؤدي  �لت�صوية  مل�صار  و�إف�صاالً  تعطيالً 

�الإف�صال و�الإ�صقاط و�لتعطيل ونزع �ل�صالحيات �لتي قامت بها قيادة �ل�صلطة )فتح( يف 

مو�جهة �ملجل�ص �لت�رشيعي �لذي فازت حما�ص باأغلبيته �ل�صاحقة، ويف مو�جهة �حلكومة 

�لتي �صكلتها حما�ص، �إىل حالة �النق�صام �لتي نتجت عن �صيطرة حما�ص على قطاع غزة 

و�صيطرة فتح على �ل�صفة �لغربية، �إىل �الإجر�ء�ت �الأمنية �ملتبادلة �لتي قام بها �لطرفان 

�لطرف  وبني  �هلل  ر�م  يف  �ل�صلطة  بني  �الأمني  �لتن�صيق  بلوغ  مع  �صيطرتهما،  ل�صمان 

�الإ�رش�ئيلي و�الأمريكي حدود�ً ق�صوى، يف �ل�صعي الجتثاث �لعمل �ملقاوم، وتفكيك �لبنية 
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�لتنظيمية لتيار �الإ�صالم �ل�صيا�صي يف �ل�صفة. كما كان للفلتان �الأمني و�صيل �لدماء بني 

�لطرفني �أثره يف تعزيز �نعد�م �لثقة بني �لطرفني.

ترَق  مل  �لتي  �لفل�صطينية،  �لقيادة  يف  �أزمٍة  من  �صابعة،  ناحية  من  �الأمر،  يخلو  وال 

�الإد�رة  م�صالك  يف  متفاوتة  بدرجات  وقعت  و�لتي  �إليها،  �صعبها  تطلعات  م�صتوى  �إىل 

�لتنفيذي،  �ملوؤ�ص�صي  �لعمل  و�إ�صعاف  �ل�صخ�صية،  و�حل�صابات  �لفردية،  �لدكتاتورية 

�حلزبية  و�ملكايد�ت  �الأبوي،  �لزبائني  و�ل�صلوك  �لت�رشيعية،  �ل�صلطات  �حرت�م  وعدم 

�لطاقات  توظيف  على  �لقدرة  وعدم  �ملايل،  و�لف�صاد  �ل�صيا�صية،  و�النتهازية  �لرخي�صة، 

�لهائلة و�الأدمغة �ملذخورة يف �ل�صعب �لفل�صطيني، و�لف�صل يف �إد�رة �الختالف �ل�صيا�صي... 

وغريها.

�ل�صعب  منها  يعاين  �لتي  �جلغر�يف  و�لت�رشذم  �لت�صتت  حالة  فلعل  و�أخري�ً،  وثامناً 

�لفل�صطيني، �أ�صهمت يف تعقيد �لقدرة على �الجتماع و�لتفاهم و�صناعة �لقر�ر. �إذ ال يجمع 

�لفل�صطينيني مكان و�حد، وال يحكمهم نظام �صيا�صي و�حد. وتختلف ظروفهم من وجود 

2.6 مليون يف �ل�صفة �لغربية حتت �الحتالل وحتت �ل�صلطة �لفل�صطينية، ووجود  نحو 

نحو 1.6 مليون يف قطاع غزة حتت �حل�صار �الإ�رش�ئيلي وحتت قيادة حما�ص، ووجود 

ووجود  بـ“�إ�رش�ئيل”،  ي�صمى  ما  �أو   1948 �صنة  �ملحتلة  فل�صطني  يف  مليون   1.3 نحو 

ون�صف  لبنان،  يف  �ألفاً  و430  �صورية،  يف  مليون  ون�صف  �الأردن،  يف  مليون   3.4 نحو 

مليون يف �ل�صعودية، وربع مليون يف �أوروبا، وربع مليون يف �أمريكا...�إلخ. وبالرغم من 

تطلع �ل�صعب �لفل�صطيني كله �إىل حترير فل�صطني وحتقيق حلمه يف �لعودة و�ال�صتقالل، 

�إال �أن بيئات �حلياة وظروف �حلكم �ملختلفة �أثرت يف ثقافة �لفل�صطينيني وطريقة تناولهم 

وفهمهم لالأمور.

وهكذ� فاإن �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني يو�جه �أزمة حقيقية. ولعل حالة �النتفا�صات 

�إيجابي حقيقي  باإمكان حدوث تغيري  �أمالً  �لعربي تعطي  �لعامل  �لتي ي�صهدها  و�لتغيري 

�لبيت  �إ�صالح  هو  جاد  وطني  مل�رشوع  �حلقيقي  �ملدخل  �أن  غري  �لفل�صطيني.  �لو�صط  يف 

وت�صتفيد  �جلميع،  ت�صع  )م.ت.ف(  و�حدة  فل�صطينية  مظلة  حتت  �لفل�صطيني،  �لد�خلي 

من طاقات �جلميع، وبناء على ميثاق وطني جامع، وعلى برنامج �صيا�صي متو�فقٍ مع 

�لثو�بت، تنفذه قيادة وطنية منتخبة، تلتزم باأولويات �لعمل �لوطني، بعيد�ً عن �ل�صغوط 

و�حل�صابات �خلارجية.



الف�صل الأول

ر�ؤية حركة التحرير الوطني 

الفل�شطيني )فتح( لأزمة امل�شر�ع 

الوطني الفل�شطيني
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روؤية حركة فتح لأزمة امل�سروع الوطني الفل�سطيني

روؤية حركة التحرير الوطني الفل�صطيني )فتح( 

لأزمة امل�صروع الوطني الفل�صطيني

*
اأ. رفعت �شناعة

�لدكتور حم�صن �صالح مدير مركز �لزيتونة

�ل�صيد�ت و�ل�صادة �مل�صاركون، �لتحية لكم جميعاً مع حفظ �الألقاب

�إن حركة فتح �آمنت منذ �لبد�ية باأنَّ مهمة حترير �الأر�ص، وحتقيق �الأهد�ف �لوطنية 

تقع على عاتق خمتلف قوى و�رش�ئح ومكوِّنات �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لد�خل و�ل�صتات، 

ومهما تباينت �الأيديولوجيات و�ملعتقد�ت فاإّن �لعدو �الإ�رش�ئيلي �لذي �غت�صب �أر�صنا، 

و�رّشد �صعبنا هو �جلهة �مل�صتهدفة �الأ�صا�صية يف كفاحنا �لوطني.

�ل�صهيد �لرمز يا�رش عرفات كان له �لف�صل �الأول يف و�صع �الأ�ص�ص و�لقو�عد للم�رشوع 

ق ��صتمر �صنو�ت �صارك فيه �لقادة �الأو�ئل  �لوطني �لفل�صطيني، بعد خما�صٍ فكري معمَّ

�ملوؤ�ص�صون لهذه �حلركة.

�صيا�صي  برنامج  على  �لقائمة  �لوطنية  �لوحدة  عمار  �أبو  كّر�صها  �لتي  �الأ�ص�ص  من 

عملية  ت�صود  بالتاأكيد  �لوحدة  هذه  غياب  ويف  �لف�صائل،  خمتلف  حوله  يجمع  و��صح 

طر �لوحدوية، 
ُ
�أبو عمار مبد�أ �لعالقات �لديوقر�طية يف �الأ خ  �القتتال �لد�خلي. كما ر�صَّ

ويف �ملجال�ص �لوطنية، ويف �لوقت ذ�ته �أكد على مبد�أ تد�ول �ل�صلطة، و��صتطاع �أن يحت�صن 

�مل�صرتك  �لقا�صم  وكان  �لفل�صطينية،  �لتحرير  ملنظمة  �لوطنية  �ملظلة  يكون  و�أن  �جلميع، 

للف�صائل على �ختالف م�صاربها �لفكرية.

جنح �مل�رشوع �لوطني يف ��صتعادة �لهوية �لوطنية، ويف جت�صيد �لكيانية �لفل�صطينية، 

�العرت�ف  على  �حل�صول  يف  جنح  كما  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �صّد  �ل�رش�ع  خو�ص  ويف 

�لعربي و�لدويل مبنظمة �لتحرير �لفل�صطينية كممثل �رشعي ووحيد لل�صعب �لفل�صطيني، 

وجنحت منظمة �لتحرير �لفل�صطينية يف قيادة م�صرية �لكفاح �لوطني �لفل�صطيني حتى 

 �أمني �رش حركة �لتحرير �لوطني �لفل�صطيني )فتح(، وع�صو قيادة �ل�صاحة �للبنانية.
*
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�لفرتة  خالل  وع�صكرية  و�صيا�صية  �أمنية  هّز�ت  من  له  تعر�صت  مما  �لرغم  على  �الآن، 

�ل�صابقة، ومل تفلح �أّي قوة يف تفكيك �ملنظمة �أو �رشبها ل�صالح هذ� �لطرف �أو ذ�ك.

بعد �تفاق �أو�صلو و�العرت�ف �ملتبادل بني حكومة “�إ�رش�ئيل” ومنظمة �لتحرير متكنت 

و�أن�صاأت  غزة(  وقطاع  �لغربية  )�ل�صفة  �لفل�صطينية  �الأر��صي  �إىل  �لدخول  من  �ملنظمة 

�الأر��صي  �إىل  عاد  حيث  تاريخياً  مف�صالً  ذلك  و�صكل  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة 

�لفل�صطينية حو�يل 250 �ألفاً من �لفل�صطينيني.

و�أ�صبحت  �الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  مع  لوجه  وجهاً  �لوطني  �مل�رشوع  �أ�صبح  وهكذ� 

كان  �أن  فبعد  يومية،  معركة  فكان  �ملوقعة  �التفاقيات  تنفيذ  �أما  معقدة،  �مل�صوؤوليات 

�التفاق ين�ص على �أن �ملرحلة �النتقالية تنتهي يف �صنة 1999 ��صتمر �ل�صغط �الإ�رش�ئيلي 

يف �لتعطيل ثّم يف �لت�صعيد، و��صتخد�م �لعنف و�لتدمري لن�صف �الجناز�ت �لتي متت على 

�صعيد �لبنية �لتحتية، لنجد �أنف�صنا �ليوم يف �صنة 2012 و�الأر��صي �لفل�صطينية بكاملها 

حمتلة، و�لعدو �الإ�رش�ئيلي يتنكر حلقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، ويار�ص �لعدو�ن �ليومي، 

ويرتكب �ملجازر و�جلر�ئم بحق �أهلنا و�صعبنا.

و�لت�صدي  �لوطني  بدورها  متم�صكة  �لوطنية  و�صلطتها  �لتحرير  منظمة  ظلّت 

�ل�صنو�ت  �الأ�صعدة. ويف  �ل�صعوبات وعلى كافة  كّل  �لرغم من  مل�صاريع �الحتالل، على 

�الأخرية �أ�صبح �مل�رشوع �لوطني يف خطر، ب�صبب �لتحديات و�ملخاطر �لتي تهدد �لق�صية 

خطر  يف  �أي�صاً  �أ�صبحت  �لوطنية  و�حلقوق  �الأهد�ف  جممل  �أّن  يعني  وهذ�  �لفل�صطينية، 

حقيقي، وهذ� يعود �إىل �الأ�صباب �لتالية:

Yitzhak Rabin دمرت  �إ�صحق ر�بني  �ملتعاقبة بعد  �الإ�رش�ئيلية  �إن �حلكومات  اأولً: 

يريد  ال  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  �أن  عملياً  و�أثبتت  �صيا�صية،  حلول  �إىل  للو�صول  �إمكانية  �أية 

حالً �صيا�صياً، و�إمنا يخطط لفر�ص �ل�رشوط �الإ�رش�ئيلية، وهكذ� مّت جتميد كافة �ملبادر�ت 

�أوملرت  �إيهود  قبل  من  �أو   Ariel Sharon �صارون  �أريل  قبل  من  �صو�ء  �ل�صابقة 

Ehud Olmert، وتر�جع �الأخري عن ت�صويق �صفقة �الأ�رشى، و�إز�لة �لبوؤر �ال�صتيطانية، 

وجاء بنيامني نتنياهو Benjamin Netanyahu لين�صف �آخر ما تبقى من حّل �لدولتني.

فر�ص  مبد�أ  على  تقوم  ��صتيطانية  �صيا�صات  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومات  �عتمدت  ثانياً: 

مّت ذلك من خالل  �أو�صلو، وقد  �ملبادئ يف  �تفاق  ملا ن�ّص عليه  �الأر�ص خالفاً  وقائع على 

�أو�صال  لتقطيع  �لف�صل  جد�ر  وبناء  جديدة،  م�صتعمر�ت  وبناء  �مل�صتعمر�ت،  تو�صيع 
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�لغربية،  �ل�صفة  �لقد�ص عن باقي مدن  �ملتو��صل لف�صل  �لفل�صطينية، و�لعمل  �الأر��صي 

وتدمري  و�لق�صف،  و�العتقاالت  �الغتياالت  �إىل  �إ�صافة  كانتونات،  �إىل  �ل�صفة  وتقطيع 

�لبنية �القت�صادية، ودفع �الأهايل للهجرة بعد �نت�صار �لبطالة.

ثالثاً: بعد �أن خا�صت حركة حما�ص �النتخابات يف �صنة 2006 وح�صلت على �أغلبية 

�الأ�صو�ت يف �ملجل�ص �لت�رشيعي، وقامت بت�صكيل �حلكومة �أ�صبح هناك ر�أ�صان يف �ل�صلطة. 

وهنا بد�أت مرحلة جديدة من �خلالف �لد�خلي بني �مل�رشوع �لوطني �لذي يقوده �لرئي�ص 

حممود عبا�ص، وم�رشوع حركة حما�ص �لر�مي �إىل �إقامة كيان منف�صل يف قطاع غزة . بعد 

�النقالب على رئي�ص �ل�صلطة يف منت�صف حزير�ن/ يونيو 2007، تاأزم �لو�صع �لد�خلي 

�ل�صيا�صية و�الأمنية و�الجتماعية، و�نف�صل قطاع غزة  �ل�ُصعد  �لفل�صطيني على خمتلف 

عن �ل�صفة �لغربية. وهكذ� تعددت �ل�صلطات، كما تعددت م�صادر �لقر�ر، و�أي�صاً �ختلفت 

�الأدو�ت و�الأ�صاليب و�الآليات.

رابعاً: مل تعد �ملعاجلة للو�قع �لفل�صطيني �جلديد �صهلة بعد �لذي ح�صل، وكانت له 

تد�عيات على �ل�صعيد �لدويل و�لعربي و�لفل�صطيني. ومن موقع �حلر�ص على ��صتمر�ر 

�مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني تعاطت قيادة حركة فتح باإيجابية مطلقة مع كّل �مل�صاعي 

�ملبذولة للم�صاحلة، و�صاركت باهتمام يف جوالت �حلو�ر �لتي ح�صلت يف م�رش و�صورية 

و�ليمن، و�أ�صهمت فتح يف تذليل �ل�صعوبات �إياناً منها ب�رشورة توحيد �ل�صعب و�الأر�ص 

يف  ثّم   ،2011 مايو  �أيار/  يف  �آخرها  وكان  تردد  بدون  �التفاقات  على  ووقعت  و�لق�صية، 

كانون �الأول/ دي�صمب 2011 يف �لقاهرة، ثّم يف قطر يف �صنة 2012، ومن ثّم �لتفاهم على 

كافة �لق�صايا �لتي كانت و�ملوقوفني، و�للجنة �الجتماعية، وكنا بانتظار �ملو�فقة �مليد�نية 

مّت  قد  باآلياته  و�لو��صح  �الأخري  �التفاق  هذ�  باأن  فوجئنا  لكننا  حما�ص،  حركة  قبل  من 

جتميده بانتظار نتائج �النتخابات �مل�رشية. 

ونحن يف حركة فتح نحرتم خيار�ت �ل�صعب �مل�رشي لكن ال يجوز �أن نعّطل برنامج 

فلماذ�  و�نتخب،  قّرر  �مل�رشي  فال�صعب  �مل�رشية،  �لرئا�صة  بانتظار  �لفل�صطيني  عملنا 

وتعطيل  �مل�صاحلة،  تعطيل  نعّد  فنحن  قيادته  ينتخب  �أن  �لفل�صطيني  لل�صعب  ن�صمح  ال 

�النتخابات �أمور�ً ال تخدم �ملو�صوع �لفل�صطيني و�إمنا تطيل عمر �النق�صام.

م�صتفيد�ً  و�ال�صتيطاين  �ل�صيا�صي  م�رشوعه  يعزِّز  �الإ�رش�ئيلي  �لكيان  �إن  خام�شاً: 

�لق�صية  لت�صفية  ويخطط  �لفل�صطينية،  �ل�صاحة  يف  �ل�صائدة  و�لعجز  �لرتدي  حالة  من 
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�لفل�صطينية بحيث يكون �حلل �ملطروح على حو�يل 40% من �أر��صي �ل�صفة، و�لتخل�ص 

من �ملدن ذ�ت �لكثافة �ل�صكانية �لعالية لت�صبح كانتونات مت�صارعة، ورمبا تذهب �حلكومة 

�لفل�صطيني ال  كله، و�لو�قع  �الأردن.  يجري هذ�  �الإ�رش�ئيلية باجتاه �حلل على ح�صاب 

يلك �لقدرة على �لنهو�ص.

�أمام هذ� �ملاأزق �لذي يعي�صه �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني فاإننا نرى �لتايل:

ال بّد من �لعودة �إىل وثيقة �الأ�رشى �ملوقَّعة من كافة �لف�صائل و�لتي تت�صمن �خلطوط   .1

�أن ناق�صتها و�تفقت عليها،  �لعري�صة لكافة �لق�صايا �جلوهرية، وقد �صبق للف�صائل 

ح�صنت  �إذ�  �الأخرى  �لوثائق  جانب  �إىل  �ل�صدع  بر�أب  كفيلة  �لوثيقة  وهذه  ووقعتها، 

�لنيات.

�جلوهرية  �لق�صايا  كافة  ت�صمل  جديدة  ��صرت�تيجية  �صياغة  �إىل  �الإ�رش�ع  من  بّد  ال   .2

�الأهد�ف  بتحقيق  �لكفيلة  �خلطة  وو�صع  �ملفاو�صات،  و�رشوط  �ل�صعبية،  كاملقاومة 

�لتي  �ل�صليمة  �الآليات  عن  و�لبحث  م.ت.ف،  �أطر  وتفعيل  �للحمة،  و�إعادة  �لوطنية، 

تعزز جبهتنا �لد�خلية. 

ونحن نقول �إنه وبعد �ملو�قف �ل�صيا�صية �الأخرية حلما�ص و�لتي ال تختلف عن مو�قف 

مرحلة  �إىل  و�النتقال  �ل�صيا�صي،  �لبنامج  على  �التفاق  باالإمكان  �أ�صبح  م.ت.ف 

�ملو�جهة �حلقيقية و�مليد�نية �صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي وخمططاته �لتدمريية.

عمر  باإطالة  يكون  ال  وخمططاته  و�عتد�ء�ته  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  على  �لرد  �إّن   .3

�النق�صام، وال باتخاذ قر�ر�ت ع�صو�ئية، و�إمنا يتم ذلك بدر��صة �خليار�ت �ملطروحة 

وبرناجماً  دة،  موحَّ روؤية  حتمل  دة،  موحَّ قيادة  ِقبَل  من  �الأن�صب،  �خليار  العتماد 

�إن  �لفل�صطيني.  لل�صعب  �لعليا  �لوطنية  �مل�صالح  عن  �لبحث  �أر�صية  على  و�حد�ً، 

�ملطلوب هو عدم �ملغامرة، و�إمنا �لعقالنية، و�حلر�ص على �صعبنا و�أمنه وم�صتقبله، 

و�أن ال ن�صمح بجعله هدفاً لالإجر�م �ل�صهيوين.

�أو�صع  يف  �النخر�ط  �لد�خل  يف  �لفل�صطينية  و�ل�رش�ئح  و�لقوى  �لف�صائل  كافة  على 

جتربة  من  و�ال�صتفادة  و�ال�صتيطان؛  و�جلد�ر  �الحتالل  ملقاومة  �صعبية  م�صاركة 

�ملمار�صات  وف�صح  و�ل�صمود  �ملو�جهة  عملية  يف  �إبد�ع  من  فيها  وما  �الأوىل،  �النتفا�صة 

�الإ�رش�ئيلية؛ و�إبر�ز �لدور �جلماهريي يف �لن�صال من �أجل حقوقه �مل�رشوعة. ويف مثل هذه 

�ملو�جهات، وما حتمله من حر�رة �لتحدي، ومن �رش�ع �الإر�د�ت تتوحد �لقلوب، وتذوب 
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�خلالفات، وتن�صهر �الأحقاد و�ل�صغائن، ويتم �لفرز �حلقيقي ميد�نياً؛ وهذ� مما ي�صاعد 

على جتاوز �الأزمة �لتي يعي�صها �مل�رشوع �جلامع لكّل مكونات �ملجتمع �لفل�صطيني.

�إننا نو�جه حتديات كبرية تتمثل يف �لتنكر �الإ�رش�ئيلي �لكامل الأية حقوق فل�صطينية، 

وجتاهل قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية، وحتدي �ملجتمع �لدويل ومنظماته، و��صتمر�ر تلقي 

�لدعم �الأمريكي، وغياب دور �لرباعية �لدولية بعد �أن �أثبتت عجزها و�نحيازها، �إ�صافة 

�لفعلي عن  و�لتخلي  �لفل�صطينية،  �لق�صية  �ملنق�صم، و�ملرتدد يف دعم  �لعربي  �ملوقف  �إىل 

دعم �لقد�ص �لتي غرقت يف بحر من �مل�صتعمر�ت و�لكن�ص، و�لبيوت �ملهدمة، و�حلفريات 

دون  �ملنو�ل،  هذ�  على  و��صتمر�ره  �لو�قع  هذ�  �إن  �الأق�صى.  �مل�صجد  لتدمري  لها  �ملخطط 

�لق�صية  من  تبقى  ماذ�  وهو:  �ل�صعب  �ل�صوؤ�ل  �أمام  جميعاً  �صي�صعنا  فعلية،  عو�ئق 

�لفل�صطينية؟ وهل �صتبقى يف موقف �ملتفرج على حالة �النهيار؟

وال خيار �أمامنا �صوى مو�جهة �لتحديات باأمانة وطنية و�أن ن�صع فل�صطني وق�صيتها 

و�صعبها فوق كافة �العتبار�ت و�مل�صالح �حلزبية و�لف�صائلية، الأن �الأحز�ب و�لف�صائل 

هي و�صيلة، �أما �لهدف فهو حترير �الأر�ص وكن�ص �الحتالل، و�إقامة �لدولة �لفل�صطينية 

�مل�صتقلة وعا�صمتها �لقد�ص، و�لعودة �إىل �الأر�ص �لتي �رُشِّدنا منها. و�إن �لبقاء يف م�صتنقع 

�النق�صام، بعيد�ً عن د�ئرة �لفعل و�لتاأثري، �صيجعلنا جميعاً ملحقني هنا وهناك، ويجعل 

�صعبنا حتت كابو�ص �لياأ�ص و�الإحباط.

�إن �النق�صام �حلا�صل يف �ل�صاحة �لفل�صطينية، و�لذي ت�صجعه “�إ�رش�ئيل” وتعمل على 

��صتمر�ره، بل تهديد كّل من يحاول قلب �صفحته �أو ��صتبد�له بامل�صاحلة �لفل�صطينية؛ هو 

�ل�صّد �ملنيع �لذي يعيق ويعرقل تنفيذ كافة �لب�مج و�خلطط و�مل�صاريع �لتي يتّم �عتمادها 

فل�صطينياً يف مو�جهة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. ومع وجود �النق�صام لن تقوم قائمة للوحدة 

�أن  وطاملا  �لفل�صطينية.  �مل�صاحلة  من  تتغذى  �لوطنية  �لوحدة  الأن  �لفل�صطينية،  �لوطنية 

�لق�صية  فاإن  باالنطالق،  لها  م�صموح  وغري  �النق�صام،  ثالجة  يف  مو�صوعة  �مل�صاحلة 

�لفل�صطينية حمكوم عليها باالنهيار �أمام جموح �مل�رشوع �ل�صهيوين. وليكن و��صحاً �أنه 

يف غياب �لوحدة �لوطنية لن تكون هناك مقاومة فعلية، ولن تكون هناك مفاو�صات، ولن 

ي�صتطيع طرف فل�صطيني مهما �رتفع �صوته �الإعالمي �أن يوقف عملية �لتهويد، �أو ينع 

�ال�صتيطان، �أو يحمي �ملقد�صات، �أو ينع ��صتري�د ب�صائع �مل�صتعمر�ت، �أو يخفف معاناة 

�الأ�رشى، �أو يحول دون هدم مئات �لبيوت �صهرياً يف �لقد�ص و�خلليل ونابل�ص.
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�إن �لوفاء لفل�صطني ال يكون �إال باإمتام �مل�صاحلة �لفل�صطينية، وهذ� عنو�ن �مل�صد�قية 

�الحتالل  ومقاومة  مو�جهة  يف  جلديتنا  �حلقيقي  �الختبار  هو  هذ�  و�أي�صاً  �لوطنية، 

�الإ�رش�ئيلي �مل�صتفيد �الأول من �النق�صام.

�إن �ل�صعب �لفل�صطيني لي�ص عاقر�ً؛ �إنه �صعب مبدع وخالّق ويتلك �لقدرة على �لفعل 

و�لتغيري؛ فهو �لذي �صنع من �لت�رشد كياناً وهوية وطنية. و�ملهم �أن ندرك �أهمية �الأمانة 

�لوطنية �لتي حملناها لتحقيق �أمنيات �صهد�ئنا، و�أحالم �أطفالنا، وتطلعات �أجيالنا. نحن 

بحاجة �إىل مر�جعة نقدية مو�صوعية الأخذ زمام �ملبادرة، و�النتقال من د�ئرة �لتنظري �إىل 

د�ئرة �لفعل و�صناعة �مل�صتقبل.



الف�صل الثاين

ر�ؤية حركة املقا�مة الإ�شالمية )حما�س( 

لأزمة امل�شر�ع الوطني 

الفل�شطيني
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روؤية حركة املقاومة الإ�صالمية )حما�س( 

لأزمة امل�صروع الوطني الفل�صطيني

*
اأ. اأ�شامة حمدان

مقدمة: 

�ل�صعب  حترك  �الأوىل،  �لعاملية  �حلرب  �أعقاب  يف  لفل�صطني،  �لبيطاين  �الحتالل  منذ 

و�مل�رشوع  �لبيطاين  �الحتالل  مو�جهة  �إىل  �ملنطقة  يف  �ل�صعوب  من  كغريه  �لفل�صطيني 

عهد  حد�ثة  من  وبالرغم  بخطورته.  وعي  على  �ل�صعب  هذ�  كان  �لذي  �ل�صهيوين 

�لعام  �لر�أي  �صغلت  �لتي  �لق�صية  �أن  �إال  �حلزبي،  �أو  �ل�صيا�صي  بالتنظيم  �لفل�صطينيني 

و�ل�صلوك �ل�صعبي �لفل�صطيني تركزت على �إنهاء �الحتالل �لبيطاين ومو�جهة �لهجرة 

�ليهودية، ومنع �ليهود �ل�صهاينة من �ال�صتيالء على �الأر�ص وبناء �مل�صتعمر�ت وغريها. 

وعلى �لرغم من تبلور حالة وطنية منذ بد�ية �الحتالل �لبيطاين من خالل �ملوؤمتر 

�أن هذه �حلالة مل تكن  �إال   ،1919/1/27 �أوىل �جتماعاته يف  �لعربي �لفل�صطيني �لذي عقد 

قادرة على تفعيل �إمكانات �ل�صعب �لفل�صطيني ب�صكل عام، ال �صيّما �أنها �عتمدت �ملقاومة 

�إىل  حتولت  ثّم   ،1929 �صنة  �لب�ق  ثورة  �ندالع  حتى   1929-1919 �لفرتة  يف  �ل�صلمية 

يف  �لكبى  و�لثورة  �لق�صام،  �لدين  عّز  �ل�صيخ  ثورة  خالل  من  �ملنظمة  �مل�صلحة  �ملقاومة 

�لفرتة 1936-1939، حيث مّت يف بد�ياتها )1936/4/25( ت�صكيل �للجنة �لعربية �لعليا �لتي 

تولت قيادة �ل�صعب �لفل�صطيني، و�لتي حتولت �صنة 1946 �إىل �لهيئة �لعربية �لعليا �لتي 

خا�صت وجناحها �لع�صكري )جي�ص �جلهاد �ملقد�ص( حرب �صنة 1948 دون �متالك �حلّد 

�لتي  �ل�صهيونية  �ملنظمات  قو�ت  مو�جهة  �صاأنها  من  �لتي  �لع�صكرية  �لقدرة  من  �الأدنى 

حتولت الحقاً �إىل جي�ص �لكيان �ل�صهيوين.

�ل�صيا�صي،  �لفر�غ  من  مرحلة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  عا�ص   1948 �صنة  �أعقاب  ويف 

�أيلول/  يف  فل�صطني  عموم  حكومة  وت�صكيل  �لعليا،  �لعربية  �لهيئة  وجود  من  بالرغم 

يف  غزة  يف  �لفل�صطيني  �لوطني  �ملوؤمتر  يف  فل�صطني  ��صتقالل  �إعالن  ثم   ،1948 �صبتمب 

 م�صوؤول �لعالقات �لدولية يف حركة �ملقاومة �الإ�صالمية )حما�ص(، وممثل حما�ص �صابقاً يف لبنان و�إير�ن.
*
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1948/10/1 وهي �خلطوة �لتي عار�صها �الأردن، �الأمر �لذي �أفقد �ل�صعب �لفل�صطيني 

فر�صة �إقامة دولته على ما مل ُيحتل من �أر�ص فل�صطني، و�لعمل من �أجل ��صتعادة ما مّت 

�حتالله، فتّم �صّم �ل�صفة �إىل �الأردن، وخ�صعت غزة حلكم ع�صكري م�رشي مبا�رش.

ثورية  حركات  �خلم�صينيات  منت�صف  يف  تتبلور  بد�أت  فقد  �ملرحلة،  هذه  تطل  مل 

�لتحرير  منظمة  �إن�صاء  مّت  ثّم  و�لعودة”.  “�لتحرير  يف  تتمثل  حمددة  لغاية  ون�صالية 

ُووجهت  و�لتي  �لعربي،  �لر�صمي  �لنظام  �إطار  يف   1964 �صنة  )م.ت.ف(  �لفل�صطينية 

برف�ص من ف�صائل �ملقاومة �لفل�صطينية �ل�صاعدة، و�لتي ما لبثت �أن دخلت يف �إطارها يف 

�أعقاب هزية حزير�ن 1967.

اأ�ًل: امل�شر�ع الوطني الفل�شطيني:

لعل �الإجابة على تعريف �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني قبل �صنة 1974 كانت �صهلة، 

و�لعودة”.  “�لتحرير  هو  �لوطني  �مل�رشوع  �أن  فل�صطيني  يعرف  �أالّ  �لعار  من  كان  بل 

�إدخال  ظّل  يف  �لفذلكة  من  كثري  �إىل  حتتاج  �إجابة  �أ�صبحت   1974 �صنة  بعد  �أنها  غري 

عرفات  يا�رش  وخطاب  �الأر�ص(،  من  حمرر  جزء  �أي  على  �لدولة  )�إقامة  م�صطلحات 

�أكث  �الإجابة  �صارت  وبذلك  يدي(،  من  �لزيتون  غ�صن  ت�صقطو�  )فال  �ملتحدة  �الأمم  يف 

�صعوبة.

و�صع �تفاق �أو�صلو �ملوقَّع �صنة 1993 �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني يف ماأزق حقيقي، 

�إ�رش�ئيلية،  �أر�صاً   1948 �صنة  �حتالله  مّت  ما  و�عتبار  بـ“�إ�رش�ئيل”،  �العرت�ف  حيث  من 

و�أن �صقف ما يطالب به �لفل�صطينيون هو ما مّت �حتالله �صنة 1967، مع ��صتعد�د لتبادل 

يف �الأر��صي.

وبدل �أن تظل حالة �لعد�ء قائمة باعتبار �أن �لتحرير مل يتم، حتول �الأمر �إىل تن�صيق 

تعليمات  تنفيذ  لدرجة  و�لقطاع،  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  من  �ملقاومة  �صّد  �أمني 

�إ�رش�ئيلية حمددة يف �إطار نظرية )�لفل�صطيني �جلديد(.

�لق�صية  مع  �لتعاطي  جلهة  �صيا�صيني  تيارين  وجود  و��صحاً  بد�   1993 �صنة  منذ 

و�الحتالل، تيار ر�أى �أنه ال بّد من حّل �صيا�صي ين�صئ يف نهاية �ملطاف دولة فل�صطينية يف 

�صياق موقف دويل ووفق �لقر�ر�ت �لدولية، و�لتيار �لثاين ر�أى �أن �حلل يكمن باملقاومة 



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات 27

روؤية حركة حما�س لأزمة امل�سروع الوطني الفل�سطيني

بكل �أ�صكالها حتى �إنهاء �الحتالل، و�أن �لعدو ال يرت�جع وال ينكفئ دون �صغط �ملقاومة، 

و�أن �لقر�ر�ت ال يكن �أن جتد طريقها للو�قع ما مل تتابع ب�صكل �صحيح جامع.

و�صهدت �صنة 1996 ت�صاعد بط�ص �أجهزة �أمن �ل�صلطة �لوطنية �لفل�صطينية باملقاومة، 

معززة مبوقف دويل متثل يف موؤمتر �رشم �ل�صيخ �لذي عقد يف �آذ�ر/ مار�ص 1996، لدعم 

�ل�صلطة  �ملقاومة. وتو��صل قمع  �ل�صلطة و“�إ�رش�ئيل” يف قمع  �لت�صوية، ودعم  م�رشوع 

ال�صتعادة  فر�صة  لت  �صكَّ و�لتي   ،2000 �صنة  �الأق�صى  �نتفا�صة  �ندالع  حتى  للمقاومة 

وحدة �ل�صف �لفل�صطيني، خا�صة بعد �جتياح جي�ص �الحتالل ملناطق �ل�صلطة �لفل�صطينية 

يف �ل�صفة وحما�رشة �ملقاطعة )مقر �لرئي�ص �لفل�صطيني يا�رش عرفات(. �إال �أن فريقاً من 

�صباط �الأجهزة �الأمنية ومن �ل�صخ�صيات �ملحيطة بعرفات حافظ على �لتز�ماته �الأمنية 

�الأر��صي  م�صادرة  من  �ل�صهيوين  �لكيان  ممار�صات  توؤثر  ومل  �ملقاومة.  مالحقة  يف 

�تفاق  تنفيذ  عدم  وحتى  �لعازل،  �لعن�رشي  �لف�صل  جد�ر  وبناء  �ال�صتيطان،  وتو�صيع 

كل  ذلك  يف  تنجح  مل  كما  �ملقاومة،  جتاه  �لفريق  هذ�  موقف  يف  يوؤثر  مل  ذلك  كل  �أو�صلو، 

م�صار  يف  قدماً  �مل�صي  ومع   .2005 �صنة  �لقاهرة  �تفاق  ذلك  يف  مبا  �ملعاجلة  حماوالت 

�نتخابات  �لفجوة. وز�دت من عمقه نتائج  �لتباين يزد�د وتت�صع معه  �لت�صوية كان هذ� 

قائماً  كان  �لذي  �لفل�صطيني،  �ل�صيا�صي  �لنظام  يف  فعلياً  تغيري�ً  �أحدثت  �لتي   2006 �صنة 

على نظام �حلزب �لو�حد؛ فاإذ� به يجد نف�صه �أمام تعدد قادر على �إجناز تد�ول لل�صلطة 

باختيار �صعبي. وبغ�ص �لنظر عن �لتد�عيات �لكثرية لهذ� �الأمر، �إال �أن ما يهّمنا هو �أن هذ� 

�حلدث �أدى �إىل �نق�صام فل�صطيني حاد، كانت له تد�عياته على كال �لتيارين.

�أ�صابه   2006 �صنة  به قبل  �الإ�رش�ئيلي  ويناور  �لذي كان معطالً  �لت�صوية  فم�رشوع 

�جلمود ثّم حالة �ن�صد�د كبري، وال يلوح �أفق يف جتاوزه، خا�صة �أن تيار �لت�صوية يفاو�ُص 

كل �أ�صباب �ل�صغط و�لقوة منزوعة منه يف مو�جهة �لكيان �ل�صهيوين.

�أما م�رشوع �ملقاومة، �لذي بد� قادر�ً على �ل�صغط �جلاد على �لكيان �ل�صهيوين، فقْد 

َفَقَد جزء�ً كبري�ً من هذه �لقدرة يف �ل�صفة ب�صبب �ملالحقة �الأمنية �لتي تتكامل مع �أجهزة 

�لقطاع ال �صيّما  باإد�رة �صوؤون  �لعدو �الإ�رش�ئيلي وجي�صه، ويف غزة العتبار�ت مرتبطة 

بعد �لعدو�ن �الإ�رش�ئيلي 2009-2008.

�مل�رشوع  �أزمة  �أ�صباب  تلخي�ص  يكن  وبالتايل  للحالة؛  تو�صيفاً  يثل  �صبق  ما  �إن 

�لوطني �لفل�صطيني بالنقاط �لتالية:
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1. غياب املرجعية الوطنية املوحدة:

�أن ت�صمل  و�ملرجعية �لوطنية �ملق�صودة هنا مرجعية �الختيار �ل�صعبي، و�لتي ال بّد 

�لوطنية حتت طائلة  �لقيادة  �لد�خل و�خلارج، وبذلك ت�صبح  �لفل�صطيني يف  �ل�صعب  كل 

�مل�صاءلة �أمام �ل�صعب �لفل�صطيني.

�إىل ت�صليم كل  �بتد�ء  �لوطنية( يحتاج  �لو�قع )�ملرجعية  �إىل هذ�  �لو�صول  �أن  وال �صّك 

�ل�صعب  �إىل  و�الحتكام  �لوطني،  �مل�رشوع  وقيادة  �ل�رش�ع،  �إد�رة  يف  بال�رش�كة  �لقوى 

�لفل�صطيني، على قاعدة �لتحرير و�لعودة.

2. الأداء التكتيكي بدل ال�شرتاتيجي:

�الأد�ء  على  ركزت  �أنها  الحقاً  �ل�صلطة  ثّم  م.ت.ف  �أد�ء  طبعت  �صفة  و�أهم  �أكب  لعل 

يبدو  ال  �أد�ء  كل  وبررت  و�إمالء�ته،  و�صغوطه  �لو�قع  لظروف  يخ�صع  �لذي  �لتكتيكي 

من�صـجـمـاً مع م�رشوع �لتحرير على �أنه تكتيك ال بّد �أن يتم تفهمه، لكنها يف �لوقت ذ�ته مل 

تكن تهتدي ببو�صلة ��صرت�تيجية عنو�نها �لتحرير و�لعودة وتقرير �مل�صري.

)دولة  �صياق  يف  �لع�رش  �لنقاط  م�رشوع  �إىل  �لكامل  �لتحرير  من  قفزت  وهكذ� 

�التفاق  �إىل  ثم  بندقية،  دون  ت�صوية  م�رشوع  �إىل  ومنه  �لوطن(،  من  حمرر  جزء  �أي 

�الأردين - �لفل�صطيني �صنة 1985 )�الأر�ص مقابل �ل�صالم(، ثّم �لتفاو�ص على �النتفا�صة 

�صنة 1988، �لذي قاد �ملجل�ص �لوطني �لتا�صع ع�رش يف منت�صف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 

بـ“�إ�رش�ئيل”  �صمنياً  �عرت�فاً  طياته  يف  حمل  و�لذي  فل�صطني،  ��صتقالل  �إعالن  �إىل   1988

عن  �ل�صمني  عرفات  كالم  ثّم  للعنف،  ونبذ�ً   ،242 رقم  �الأمن  جمل�ص  بقر�ر  و�عرت�فاً 

ثّم  �لفرن�صية(،  باللغة  الغٍ  �أو  باطل  )مبعنى   ”Caduc “كادوك  باعتباره  �مليثاق  �صطب 

�أو�صلو وما تاله من �تفاقات  1991، فاتفاق  Madrid Conference �صنة  موؤمتر مدريد 

مل ت�صل حتى للحّد �الأدنى �لفل�صطيني، على �لرغم من كل �لتنازالت )لرنى �لثورة تنتقل 

من م�صهد �لكفاح �صّد �لعدو �إىل م�صهد و�صل عند �لبع�ص �إىل ��صتجد�ئه وطلب ر�صاه(.

3. اإخ�شاع الواقع الوطني لالإرادة الإ�رشائيلية:

مثّل نقل �صلطة �لقيادة من م.ت.ف �إىل �ل�صلطة �لفل�صطينية �إخ�صاعاً لكل �أور�ق �لقوة 

�لفل�صطينية لالإر�دة �ل�صهيونية، ومكنها من �ل�صيطرة على �جلانب �لفل�صطيني من خالل 

ما يلي:
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• التاأثري على القرار القيادي: 

منذ �أو�صلو ودخول �لقيادة �إىل غزة، ثم �نتقالها �إىل ر�م �هلل، خ�صعت قر�ر�ت �لقيادة 

�ملبا�رش، وهو و�قع ما يز�ل قائماً بل ويت�صاعد )مثال  وح�صاباتها لل�صغط �الإ�رش�ئيلي 

ذلك ت�رشيح �أبو مازن: �أنا حمتاج لت�رشيح من جندي �إ�رش�ئيلي ملغادرة ر�م �هلل(.

• اإمكانات البقاء:

�ل�صلطة تعمل حتت �الحتالل وال مال دون ر�صاه، وال حترك ميد�ين دون  حكومة 

ب�صكل  وهي  �إ�رش�ئيلياً،  بالعمل  لها  �ل�صماح  دون  م�صلولة  �العتبار  بهذ�  وهي  مو�فقته، 

�أعمق ال ت�صتطيع �لعمل فيما يخالف رغبات �لعدو و�أو�مره، بل �إن �حلكومة بذ�تها ال بّد 

�أن تكون مقبولة لدى �الحتالل ود�عميه و�إال فلن يتعامل معها، )وهكذ� مّت تبير تعيني 

�صالم فيا�ص لرئا�صة �لوزر�ء، ومن َقبْله �أبو مازن(.

• الأمن: 

�ل�صيطرة �ملطلقة فيه للعدو، وال �أمن فل�صطيني، ومقيا�ص جناح �الأمن مرتبط مبدى 

من  بّد  وال  وجمهورها،  كو�درها  ومالحقة  دورها  ممار�صة  من  ومنعها  �ملقاومة  قهر 

�لتخل�ص من كل �صاحب ما�ٍص ن�صايل يف هذه �الأجهزة )من خالل �لتقاعد( وحتت عنو�ن 

�صناعة )�لفل�صطيني �جلديد(، ويف حالة مل تلتزم هذه �الأجهزة بدورها �ملطلوب �إ�رش�ئيلياً، 

فاإنها �صتكون حتت طائلة �لعقاب بكل درجاته.

• الختالف يف تعريف امل�رشوع الوطني الفل�شطيني:

من �لو��صح �أننا نقف �ليوم �أمام تعريفات خمتلفة للم�رشوع �لوطني، تبد�أ من �إنهاء 

عند  تذهب  ورمبا  �الحتالل،  حالة  مع  للتعاي�ص  �لت�صوية  فريق  عند  وتنتهي  �الحتالل 

�لبع�ص ملجرد �لعي�ص لذ�ت �لعي�ص. 

ودون �حلديث عن كثري من �لتفا�صيل، يكن �لقول �إن م�رشوع �أّي �أّمة �أو �صعب يقع 

حتت �الحتالل ال بّد �أن يكون “�إنهاء �الحتالل و�لتخل�ص منه”. وما �صوى ذلك �صيكون 

جهد�ً �صائعاً يف �لوقت و�ملال، و�الأخطر يف �الأرو�ح و�حلقوق.
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ثانيًا: اأ�لويات امل�شر�ع الوطني الفل�شطيني:

يكن تلخي�ص �الأولويات يف عناوين حمددة:

1. �التفاق على تعريف وحتديد �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني: هل هو م�رشوع حترير، 

�أم م�صاحلة مع �الحتالل و�صالم بني دولتني متجاورتني تتقا�صمان �أر�ص فل�صطني، 

�أم ��صت�صالم وعي�ص يف كنف �الحتالل؟

�إىل  و�صيقود  للق�صية،  �ال�صرت�تيجي  �مل�صار  ر�صم  �إىل  �صيوؤدي  �التفاق  هذ�  مثل  �إن 

�ملعارك  وجتاوز  �حلقيقية،  �ملعارك  وخو�ص  �أدق  ب�صكل  �ل�رش�ع  ق�صايا  تركيز 

�جلانبية، وحتديد �أدق للم�صار وترتيب لالأولويات.

هي  ذلك  يف  �الأ�صا�صية  �الأولوية  ولعل  �لقيادة:  وتوحيد  �لفل�صطيني  �لبيت  ترتيب   .2

��صتعادة كل �ل�صعب �لفل�صطيني للم�صاركة يف �مل�رشوع �لوطني، و�إعادة بناء م.ت.ف 

وحترير  وجودها(،  مبد�أ  يف  �لنظر  نعيد  �أن  )يكن  عملها  من  جزء�ً  �ل�صلطة  و�عتبار 

م.ت.ف من �ل�صلطة ومن هيمنة �الحتالل.

حتت  �ملقاومة  �أوجه  ي�صمل  �الحتالل:  مو�جهة  يف  �صامل  مقاومة  م�رشوع  �إطالق   .3

تبد�أ  �أن  �ملرحلة  هذه  يف  ويكن  ووطنه،  �أر�صه  لتحرير  مقاوم  �صعب  جامع،  عنو�ن 

�ملقاومة على �مل�صتوى �ل�صعبي و�ل�صيا�صي و�الإعالمي، و�صوالً �إىل �ملقاومة �ملبا�رشة 

و�مل�صلحة بكل �أدو�تها �صّد �الحتالل.

للق�صية  �لعام  �مل�صار  توجيه  �إعادة  �صاأنه  من  ذلك  فعل  �إن  �لتفاو�ص:  جتربة  تقومي   .4

كل  �إىل  �لثقة  �صيعيد  �أنه  كما  �الأخطاء،  هذه  مثل  تكر�ر  عدم  و�صمان  �لفل�صطينية، 

�الأطر�ف �لفل�صطينية ببع�صها.

د�عماً  دور�ً  و�ل�صعبي،  �لر�صمي  �مل�صتويني  على  و�الإ�صالمي  �لعربي  �لدور  ��صتعادة   .5

وم�صاند�ً لل�صعب �لفل�صطيني وحقوقه ومقاومته.

6. ��صتعادة �لدعم �لدويل للق�صية �لفل�صطينية.

�أو  �لدويل،  �ملجتمع  �أطر�ف  بع�ص  ر�صا  نيل  �أجل  من  �لعمل  ماأزق  من  �خلروج  �إن 

حتمية  يعني  كله  وهذ�  “�إ�رش�ئيل”.  تر�َص  مل  ما  �لدويل  �ملجتمع  مع  باالأزمة  �ل�صعور 

�لفل�صطيني، وما مل يحدث ذلك  �إعادة ترتيب �الأولويات يف �مل�رشوع �لوطني  و�رشورة 

ف�صت�صتمر �الأزمة، وي�صتمر �ملاأزق �لفل�صطيني؟
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ثالثًا: بني املقا�مة �الت�شوية:

ت�صود جدلية لدى فريق �لت�صوية تقول “�إن 62 عاماً من �لقتال مل توؤدِّ �إىل �صيء فيما 

�أدت �لت�صوية �إىل عودة ع�رش�ت �الآالف �إىل �لوطن”. وهو منطق ي�صهل �لرد عليه بالقول 

و�ملقاومة،  �لن�صال  من  طويل  م�صار  هدم  يف  �أ�صهمت  �لت�صوية  من  عاماً  ع�رشين  �إن 

جد�ر  و�إن�صاء  �لقد�ص،  وتهويد  �ال�صتيطان،  م�صاريع  يف  �رشيع  لتطور  �لباب  وفتحت 

حفظتها  �أمور  وهي  متاهة،  يف  �لالجئني  ق�صية  دخول  على  عالوة  �لعن�رشي،  �لف�صل 

�ملقاومة.

وحتى ال ن�صتغرق يف جدل من هذ� �لنوع، فاإن �ملطلوب �الإجابة على �صوؤ�ل مركزي 

مهم:

بب�صاطة  و�جلو�ب  �الحتالل؟  حتت  ووطنه  �صعبه  يقع  ملن  �الأ�صيل  �مل�رشوع  هو  ما 

متناهية، �لتخل�ص من �الحتالل. ولو �أ�صفنا �صوؤ�الً ب�صيطاً �آخر، كيف يكن �لتخل�ص من 

�الحتالل؟ فاإن �جلو�ب حتماً �صيكون باملقاومة بكل �أ�صكالها، وهي ال بّد �أن تكون مقاومة 

موؤملة لالحتالل، ود�فعة له حتى يرحل وينهي �الحتالل.

وقد ي�صاأل �ملفاو�صون: ماذ� عن �لت�صوية؟ خا�صة و�أن من �جلرية �أن ال يتم ��صتثمار 

�ل�رش�حة،  من  بّد  ال  وهنا  ذلك(.  �لت�صوية  فريق  ردد  )ولطاملا  �صيا�صي؟  بعمل  �ملقاومة 

�إذ نرى فارقاً بني �لت�صوية وبني �ال�صتثمار �ل�صيا�صي؛ فالت�صوية ب�صكلها �حلايل لي�صت 

عمالً �صيا�صياً تنجز �أهد�فاً وطنية، بل هي ��صت�صالم و�رتهان الإر�دة �لعدو. �أما �ل�صيا�صة 

حق  باأي  �لتفريط  دون  �لوطنية،  �الأهد�ف  لتحقيق  �ملتاحة  �الإمكانات  بكل  �لعمل  فهي 

�إىل رحاب  �لت�صوية، و�خلروج منه  �إنهاء م�رشوع  �إىل �رشورة  من �حلقوق؛ وهذ� يقود 

�ملقاومة. 

لقد �أخذت �لت�صوية فر�صتها وف�صلت، ومل تقدم لل�صعب �لفل�صطيني �صيئاً، و�الأ�صو�أ 

م�صار  كل  يف  �الأخطر  �إن  �مل�صرية!  تقومي  �أجل  من  للحظة  يتوقف  مل  �أحد�ً  �أن  ذلك  من 

�لوطني  �مل�رشوع  �صّد  و�صخرهم  �ل�صهيوين،  بالكيان  �أ�صحابه  ربط  �أنه  �لت�صوية 

�ملقاوم.
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رابعًا: م.ت.ف تقوميها �تفعيل د�رها:

لعل من نافلة �لقول �أن م.ت.ف قد ُفرِّغت من م�صمونها ل�صالح �ل�صلطة، وتكاد تقتل 

على �لرغم من كل �جلهود الإعادة بنائها، و�ل�رّش �لوحيد يف �الإبقاء عليها هو �حلاجة لتوقيع 

�التفاق �لنهائي با�صمها. ولي�ص �ملقام هنا لذكر �صلبيات و�إيجابيات م.ت.ف، بل �ملطلوب 

�ليوم تفعيل دورها وتطويره لتكون �إطار�ً جامعاً بحق لل�صعب �لفل�صطيني حيثما ُوجد.

 و�أهم خطوة يف هذ� �ل�صياق �أن يكون �ملجل�ص �لوطني منتخباً باإر�دة �صعبية فل�صطينية 

تفعيل  فهي  �لثانية  �خلطوة  �أما  وجد،  حيثما  �لفل�صطيني  �ل�صعب  فيها  ي�صارك  حرة، 

على  نظري�تها  مع  �لتعاطي  على  وقدرة  ��صتقر�ر�ً  �أكث  لت�صبح  م.ت.ف  موؤ�ص�صات 

�مل�صتوى �لدويل.

خام�شًا: يف البدائل:

1. تقومي ال�شلطة وحماولة جعلها رافعة وطنية:

�أن تكون ر�فعة  �أن �ل�صلطة ال ت�صتطيع، يف و�صعها �لر�هن،  لقد ثبت بالو�قع �لعملي 

�جلانب  على  ود�عموه  �لعدو  يفر�صها  �لتي  �التفاقيات  بقيود  �لوطني،  للم�رشوع 

�لبع�ص  دعا  لقد  �لهائل.  �لتنازالت  كم  عن  ف�صالً  به  �ل�صلطة  وباإحلاق  �لفل�صطيني، 

�ل�صلطة يعني عودة  )�إلغاء  �إىل فكرة �صاذجة حتت عنو�ن  �لرد قفز�ً  �ل�صلطة، فكان  حلل 

�الحتالل(، فيما يعرف �جلميع �أن �الحتالل مل يرحل ليعود.

هذ�  وعلى  مطلوب،  �أمر  �الحتالل  ل�صالح  �لوظيفي  دورها  من  �ل�صلطة  �إخر�ج  �إن 

فل�صطينية  دولة  ت�صبح  كي  �ل�صلطة،  ��صتقالل  �إعالن  �لبد�ئل:  �أهم  من  فاإن  �الأ�صا�ص 

م�صتقلة على كل �الأر�ص �لتي قبلتها مرجعيات �لت�صوية، وخو�ص معركة لب�صط �صلطة 

�ل�صعب �لفل�صطيني بكل �أدو�تها. ومن �لطبيعي �أن يكون ملثل هذ� �الأمر تد�عيات كبرية، 

وقد يقودنا ذلك �إىل �الحتماالت )�ل�صيناريوهات( �ملتوقعة و�لتي يكن تلخي�صها يف ثالثة 

�حتماالت:

وهو   ،2002 �صنة  ح�صل  ما  �صاكلة  على  �ل�صفة  باجتياح  �الحتالل  قيام  �أ. 

�الإقليمية  �لبيئة  ظّل  يف  �صيّما  ال  �لر�هنة،  �لظروف  ظّل  يف  م�صتبعد  �صيناريو 
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حّد  �أق�صى  �إىل  للذهاب  و�مل�صتعدة  �جلماهريي،  بالغ�صب  و�ملليئة  �ملتحركة 

حقها. �أنه  تعتقد  �أو  به  توؤمن  عما  للدفاع 

�نقالب �الأجهزة �الأمنية �أو بع�صها بدعم �إ�رش�ئيلي على قيادة �ل�صلطة، وت�صكيل  ب. 

�صلطة جديدة ذ�ت طابع �أقرب �إىل حالة �صلطة “حلد” يف جنوب لبنان. وهذ� يعني 

مو�جهة بني هذه �الأجهزة و�ل�صعب باأ�رشه و�لقوى �لفل�صطينية كافة، وعليها �أن 

تختار بني �أن تكون وطنية �أو عميلة.

�أن يتم فيه �الإقر�ر ب�صيادة و�صلطة �ل�صعب  حترك دويل فاعل لفر�ص حّل، ال بّد  ج. 

�لفل�صطيني على �أر�ص فل�صطني.

تاأثريات  وتقليل  الفل�شطيني  الوطني  القرار  �شناعة  اآليات  تطوير   .2

ال�شيا�شة الدولية ال�شلبية عليها. �شمن الآليات التالية:

�آلية تن�صئ قيادة ت�صتند �إىل �رشعية �صعبية حقيقية )�صبق �حلديث عنها(. �أ. 

خا�صعني  نظّل  ال  حتى  �ملقاومة،  م�رشوع  �إطار  يف  �ملايل  �ملو�صوع  تعالج  �آلية  ب. 

الإمالء�ته.

�إخر�ج موؤ�ص�صة �لقر�ر �لقيادي من د�ئرة �لهيمنة �الإ�رش�ئيلية، وتتلخ�ص يف جملة  ج. 

و�حدة هي “�إقامة �لقيادة تكون خارج �صلطة �الحتالل”.

�إىل د�عمة للمقاومة حتمي �الأمن �لد�خلي، وحتمي  حتويل دور �الأجهزة �الأمنية  د. 

�ملقاومة يف مو�جهتها مع �الحتالل وعمالئه.

3. ال�شتفادة من التحولت اجلارية يف املنطقة:

هذه �لتحوالت تنطوي على فر�ص وحتديات بالن�صبة للمنطقة ولل�صعب �لفل�صطيني 

وق�صيته، وما د�م �الأمر كذلك، فال يجب �أن نقف موقف �ملتفرج فقط، وعلينا �أن نخطَو 

خطو�ت عملية لتحقيق ذلك، وفيما يلي �أهم �خلطو�ت �ملمكنة:

�إعادة تقدمي �مل�رشوع �لوطني لالأّمة: فال بّد �أن يكون �مل�رشوع �لوطني من�صجماً  �أ. 

�أمتنا”، ومن  “يا  �إىل �صيا�صة  “يا وحدنا”  �أن ننتقل من �صيا�صة  �الأّمة، وعلينا  مع 

�إىل  �الأدنى”  “�حلد  �صيا�صة  ومن  “�لتكامل”،  �صيا�صة  �إىل  “�لتوريط”  �صيا�صة 

�صيا�صة “رفع �ل�صقف ل�صالح �مل�صالح �لوطنية”، وهذ� يعني باخت�صار �لعودة 

�إىل �مليثاق �لقومي لـ م.ت.ف ولي�ص وثيقة �الأ�رشى فقط.
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��صتعادة دور �الأمة: وهو �أمر ال بّد من حتقيقه، وركيزته �مل�صاحلة و�التفاق على  ب. 

�مل�رشوع �لوطني.

�النحياز لالأّمة و�ختيار�تها وعدم �لوقوف �صدها. ج. 

عدم �لتورط يف معارك جانبية. د. 

�لعمل مع جميع من يف �أمتنا ملنع وقوع فتنة يف �الأمة )�صو�ء كانت طائفية �أم مذهبية   . هـ

�أم عرقية(؛ وتقدمي ق�صية فل�صطني وق�صية �ل�رش�ع مع �لعدو �ل�صهيوين كق�صية 

جامعة لالأّمة.

خامتة:

�إن �مل�صهد �ملنظور يف �لو�قع �لفل�صطيني ي�صعنا �أمام خيارين:

�لفل�صطيني على قاعدة م�رشوع �لتحرير و�لعودة، وهذ� �لذي  �لو�قع  �إعادة بناء  �أ. 

�صيخرج �لق�صية من ماأزقها.

�ال�صتمر�ر يف �لتجاذب �لد�خلي، وهذ� يعني مزيد�ً من �خل�صائر.  ب. 

فريق  ماأزق  عن  متاماً  يختلف  �ملقاومة  فريق  ماأزق  �أن  على  �لتاأكيد  من  بّد  ال  وهنا 

�لت�صوية، فماأزق فريق �لت�صوية هو ماأزق �لذي يتدحرج هاوياً، �أما ماأزق فريق �ملقاومة 

فهو ماأزق �لذي يت�صلق جبالً �صعب �لت�صاري�ص لكنه بالرغم من ذلك ي�صعد، و�صتان بني 

�ملاأزقني!



الف�صل الثالث

ر�ؤية اجلبهة ال�شعبية لتحرير 

فل�شطني لأزمة امل�شر�ع الوطني 

الفل�شطيني
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روؤية اجلبهة ال�صعبية لتحرير فل�صطني 

لأزمة امل�صروع الوطني الفل�صطيني

*
د. ماهر الطاهر

�أتوجه بال�صكر ملركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت على مبادرته �لكرية بعقد 

هذه �لندوة و�أتوجه بالتحية لالأخ �لعزيز د. حم�صن �صالح مدير �ملركز.

�أن  �أ�صتطيع  وال  وروؤيتي،  فل�صطني  لتحرير  �ل�صعبية  �جلبهة  روؤية  حول  �صاأحتدث 

�أحتدث با�صم كّل �لي�صار �لفل�صطيني؛ الأنني ال �أ�صمن باأن ما �صاأقوله يعّب عن وجهة نظر 

�أطياف �لي�صار �ملختلفة. �صاأحتدث باإيجاز وتكثيف متناوالً بع�ص �لنقاط �الأ�صا�صية حول 

�أزمة �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني و�الآفاق �ملحتملة.

تعي�ص �ل�صاحة �لفل�صطينية �أزمة عميقة و�صاملة مت�ص خمتلف جو�نب �لعمل �لوطني؛ 

�صيا�صية،  �أزمة  خمتلفة:  �أبعاد  لها  �الأزمة  �أن  �أي  وكفاحياً،  تنظيمياً  و�صيا�صياً،  فكرياً 

عمل  ال�صرت�تيجية  وفقد�ن  روؤية  و�أزمة  و�ملقاومة،  �لع�صكري  �ل�صعيد  على  و�أزمة 

و��صحة على جميع �الأ�صعدة.

حتت  من  نه�ص  ولكنه  �صياع،  حالة  �لفل�صطيني  �ل�صعب  عا�ص   1948 نكبة  بعد 

�لركام وفجر ثورته �مل�صلحة �صنة 1965. وكان قبل ذلك قد مّت تاأ�صي�ص منظمة �لتحرير 

�لفل�صطينية بقر�ر عربي �صنة 1964، ومّتت �صياغة �مليثاق �لقومي للمنظمة، �لتي عبت 

عن �ل�صخ�صية �لوطنية لل�صعب �لفل�صطيني.

و�لـفل�صـطينـي،  �لـعربـي  �لــو�قـع  يف  حتـول  نــقـطـة   1967 حـزيــر�ن  هـزيـة  �صــكلت 

�لثورة  �لهزية. وكانت  �لرّد على  �أ�صكال  �مل�صلحة كاأحد  �لفل�صطينية  �لثورة  ونه�صت 

�لكثري من  �لهزية، ولكن مل يدرك  نف�صياً هائالً بعد  يف نقطة متقدمة وّفرت تعوي�صاً 

ق�صية  الأن  جديدة،  ومرحلة  خطري  منزلق  يف  دخلت  �لفل�صطينية  �لق�صية  �أن  �لنا�ص 

وترت�جع  بتقدمه  تتقدم  �لعربي،  �لو�صع  مع  وثيق  جديل  ب�صكل  مرتبطة  فل�صطني 

برت�جعه.

 ع�صو �ملكتب �ل�صيا�صي للجبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني، وم�صوؤول قيادتها يف �خلارج.
*
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بعد �صنة 1967 مّت تغيري �صعار حترير فل�صطني، ب�صعار �إز�لة �آثار �لعدو�ن و�ملو�فقة 

وهذ�   ،1967 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  من  �الن�صحاب  عن  و�حلديث   ،242 �لقر�ر  على 

�نعطاف كبري و��صرت�تيجي، ترتب عليه �لكثري من �لنتائج و�خليار�ت.

بعد حرب ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 1973 ح�صل �نعطاف �آخر يف �لو�صع �لعربي ترك 

تاأثريه �لكبري على �لو�صع �لفل�صطيني؛ ومّت �النتقال �لعملي لفكر �لت�صوية و�ملفاو�صات 

و�حلل �ل�صيا�صي، وتوقيع �تفاقيات كامب ديفيد Camp David Accords �لتي �أخرجت 

للق�صية  هائل  تدمري  �إىل  هذ�  و�أّدى  �ل�رش�ع،  د�ئرة  من  عربية،  دولة  �أكب  م�رش، 

�لو�صع  بتاأثري  ذ�تها  �لفل�صطينية  �ل�صاحة  و�نتقلت  �ل�ُصعد.  خمتلف  على  �لفل�صطينية 

ظّل  يف  �لت�صوية،  ونهج  فكرة  �إىل  �ل�صامل  و�لتحرير  �ملقاومة  فكر  من  و�لدويل،  �لعربي 

�ختالل عميق يف مو�زين �لقوى. ومّت طرح فكرة �حلل �ملرحلي و�لدولة �لفل�صطينية على 

�أر��صي �صنة 1967، وهنا بد�أت، باعتقادي، �الأزمة �لعميقة يف �ل�صاحة �لفل�صطينية.

�لت�صوية،  ورف�ص  �لت�صوية  نهج  بني  عميقاً  �نق�صاماً  �لفل�صطينية  �ل�صاحة  و�نق�صمت 

وتاأ�ص�صت جبهة �لرف�ص �لفل�صطينية �إىل �أن مّت �التفاق على �لهدف �ملرحلي بعد خما�ص 

ربط  �أ�صا�ص  على  �لهدف  هذ�  على  �التفاق  مّت  ولكن  طويل.  فكري   - �صيا�صي  و�رش�ع 

على  خطوة   1967 �صنة  �ملحتلة  �الأر��صي  على  �لدولة  و�عتبار  باال�صرت�تيجي،  �ملرحلي 

طريق حتقيق �لهدف �ال�صرت�تيجي بتحرير فل�صطني. ومّت رفع �صعار حّق �لعودة وتقرير 

�لقد�ص، ك�صعار وهدف مرت�بط ومتكامل، و�صكل  �مل�صتقلة وعا�صمتها  �مل�صري و�لدولة 

ذلك برناجماً لـ م.ت.ف.

وهنا ينبغي طرح �صوؤ�ل �أ�صا�صي؟ هل وقعت �لقيادة �لر�صمية و�ل�صاحة �لفل�صطينية 

�لفكر  �أن هذ� �صّكل تطور�ً يف  �أم  �لهدف �ملرحلي،  يف خطاأ ��صرت�تيجي عندما تبنت فكرة 

و�لعقل �ل�صيا�صي �لفل�صطيني؟ هذ� �ل�صوؤ�ل يحتاج �إىل نقا�ص جاّد ومو�صوعي و�صادق 

��صتحالة  هناك  �أّن  �أم  �صاحلاً،  ز�ل  ما  �ملرحلي  �لهدف  هذ�  هل  �لفل�صطينية.  �ل�صاحة  يف 

للو�صول �إىل حّل �صيا�صي مع �لكيان �ل�صهيوين؟ 

�لقرن  �صبعينيات  �أو��صط  يف  مقاالً  كتب  �صايغ  يو�صف  �لدكتور  خمطئاً  �أكن  مل  �إن 

�لع�رشين قال فيه: “ملاذ� هذ� �خلالف و�النق�صام حول �لهدف �ملرحلي؟ توحدو� حول 

بذلك،  تقبل  لن  “�إ�رش�ئيل”  �أن  عاماً   25 �أو   20 بعد  �صتكت�صفون  ولكنكم  �لهدف  هذ� 

وبالتايل �صتعودون وتتوحدون حول برنامج حترير فل�صطني”.
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�إىل  لقد مّت �التكاء على فكرة �حلّل �ملرحلي وثقافة �حلّل �ل�صيا�صي للق�صية لالنتقال 

�ملحطة �الأخطر، �لتي عمقت ماأزق �حلركة �لوطنية �لفل�صطينية، و�أدخلتها يف نفق مظلم 

�لفل�صطينية،  للق�صية  كارثة  باعتقادي  �صكل  �لذي  �أو�صلو؛  �تفاق  نحو  �لقفز  مّت  عندما 

�لر�أ�ص  قمة  من  �لفل�صطيني  �ل�صعب  ق�صمت  �لكلمة،  معنى  بكّل  جديدة  مرحلة  و�أدخلنا 

حتى �أخم�ص �لقدمني، وما ز�لت �الأزمة تتعمق وتتخذ �أبعاد�ً �صاملة �رتباطاً بهذ� �لتحول 

�خلطري.

م.ت.ف  �أي  �لفل�صطيني؛  لل�صعب  �جلامعة  �لتوحيدية  �لفكرة  ومتزيق  �رشب  ومّت 

�لعودة  حّق  ذلك  يف  مبا  �ملنظمة،  وثائق  �أقرته  كما  �ملرحلي  برناجمها  وحتى  وميثاقها 

�ال�صرت�تيجي.  �لهدف  حتقيق  طريق  على  كخطوة  �مل�صتقلة،  و�لدولة  �مل�صري  وتقرير 

48 من �ملعادلة، ومّت طرح عالمة �صوؤ�ل كبى بعد  �لـ  �أر��صي  �أهلنا يف  �إخر�ج  وكذلك مّت 

�أو�صلو حول م�صري �لالجئني �لفل�صطينيني يف �ل�صتات؟ 

مت �لتنازل �لفل�صطيني �لر�صمي عربياً ودولياً و�أوجدت  خت �تفاقية �أو�صلو ور�صَّ ر�صَّ

و�قعاً جديد�ً، حيث مّت �العرت�ف بحق “�إ�رش�ئيل” يف �لوجود، ومّت �رَشْب ميثاق م.ت.ف 

�إطار  �إىل  �لفل�صطيني، فلم تعد كما كانت وحتولت  وهي �الإطار �جلامع و�ملوحد لل�صعب 

�صكلي.

ويف هذ� �الإطار، ال بّد من ت�صجيل �ملالحظات �لتالية: 

ودولية  خارجية  عو�مل  على  �لفل�صطينية  �لر�صمية  �لقيادة  عند  �لرهان  �أ�صبح   .1

و�إقليمية، ولي�ص على �لعامل �لذ�تي �لفل�صطيني.

مّت �نتز�ع �لق�صية �لفل�صطينية و�ملقاومة وعزلها عن عمقها �لعربي، و�أ�صبحت ق�صية   .2

ُقطرية وم�صوؤولية فل�صطينية، ولي�صت �لق�صية �ملركزية لالأّمة. فموؤمتر �لرباط �صنة 

1974 جعل م.ت.ف ممثالً �رشعياً ووحيد�ً لل�صعب �لفل�صطيني، وهو �صعار حّق ير�د 

به باطل، وخدعة مدرو�صة للتخلي عن �مل�صوؤولية �لعربية �لر�صمية، لت�صبح ق�صية 

مبا  نقبل  مقولة  وت�صويق  طرح  وليتم  وحده،  �لفل�صطيني  �ل�صعب  تخ�ّص  فل�صطني 

تقبل به قيادة م.ت.ف.

ومما عّمق �ملاأزق �أي�صاً �لعالقة مع �الأنظمة على ح�صاب �ل�صعوب.  .3
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�إن “�أو�صلو” هو نهج �صيا�صي وفكري و�قت�صادي وثقايف، ترتبت عليه نتائج يف غاية   .4

�خلطورة دفع ثمنها �ل�صعب �لفل�صطيني غالياً. ويف مو�جهة �أو�صلو وتد�عياته تعمق 

ماأزق �ل�صاحة �لفل�صطينية.

�أن ي�صع  كان يكن لبنامج مقاوم ومناه�ص ب�صكل جذري لهذ� �خلّط وهذ� �لنهج   .5

�لو�صع على �ل�صكة �ل�صحيحة؛ ولكن �نخر�ط حما�ص يف �ل�صلطة وف�صل قوى �لي�صار 

�إىل ركود يف  و�أدى  �ملاأزق،  تعميق  �أ�صهم يف  فاعل وقوي  �إطار  ت�صكيل  �لفل�صطيني يف 

�حلالة �ل�صعبية ونوع من �ل�صياع يف �لظروف �لر�هنة. 

�صمي  ما  ت�صكيل  بعد  �ل�صفة،  من  �جلانب  �أحادي  الن�صحاب  تخطط  “�إ�رش�ئيل”  �إن   .6

.)Mofaz بحكومة �لوفاق �لوطني )نتنياهو - موفاز 

بني  �لعالقة  ح�صاب  على  ��صرت�تيجية،  طبيعة  ذ�ت  �أخطاء  يف  �لوقوع  مّت   .7

مرتبك،  تكتيك  ل�صالح  �ال�صرت�تيجية  �نهارت  حيث  و�لتكتيك،  �ال�صرت�تيجية 

�نتهاك �ال�صرت�تيجية ب�صورة عميقة. ومّت 

�لقيادة  �أمام  مفتوحة  �خليار�ت  كّل  �أن  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تقول  �ملاأزق،  هذ�  �أمام   .8

و�إنهاء  �مل�صلحة،  �ملقاومة  و��صتئناف  �ل�صلطة،  حّل  عد�:  ما  �لفل�صطينية  �لر�صمية 

�التفاق  “�إ�رش�ئيل” مل تطبق هذ�  �أن  �لرغم من  �أو�صلو؛ على  �لناجمة عن  �اللتز�مات 

بالرغم من كّل م�صاوئه، ونظرت �إليه على �أ�صا�ص �أنه ي�صكل مدخالً لتقوي�ص و�رشب 

�حلقوق �لوطنية �لثابتة لل�صعب �لفل�صطيني و�مل�رشوع �لوطني.

كان مركز �لثقل للثورة لفرتة طويلة يف �خلارج مع �إهمال �لد�خل، وجاءت �نتفا�صة   .9

�صنة 1987 فغريت �ملعادلة، ولكن بعد �أو�صلو مّت �لوقوع بخطاأ معاك�ص، حيث �نتقل 

�لثقل �إىل �لد�خل، ومّت �إهمال �خلارج و�أهل �لـ 48.

هناك عو�مل �أخرى �أ�صهمت يف تعميق �الأزمة يف �ل�صاحة �لفل�صطينية تتمثل يف: �لبعد   .10

وفقد�ن  جماعية،  قيادة  وجود  وعدم  �لقر�ر،  يف  �ال�صتفر�د  م�صاألة  �أي  �لتنظيمي: 

�لديوقر�طية.

�إىل �ملاأزق ب�صبب �لعو�مل �ل�صيا�صية، كما �أن جميع  �إن �ملقاومة �مل�صلحة قد و�صلت   .11

�لقوى لديها ماأزق �أي�صاً.
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املعاجلة:

�إن �ملعاجلة تكون باالأمور �لتالية: 

�القتناع باأنه �آن �الأو�ن لوقفة ذ�ت طبيعة ��صرت�تيجية، و�إنهاء منهج �لعمل يوماً بيوم،   .1

ونرى �رشورة ملحة وعاجلة لر�صم روؤية و��صرت�تيجية جديدة.

ومثقفني  �أكاديية  و�صخ�صيات  و�لقوى  �لف�صائل  من  �صامل  وطني  ملوؤمتر  �أدعو   .2

 Herzliya Conference هرت�صليا  موؤمتر  �لعدو  يقيم  كيف  و�نظرو�  وفاعليات، 

كّل عام. 

�إنهاء �النق�صام وفق روؤية �صيا�صية وتنظيمية و��صحة.   .3

�إعادة �العتبار ملنظمة �لتحرير �لفل�صطينية وبرناجمها وميثاقها.   .4

�إعادة �لبعد �لعربي و�الإ�صالمي و�لدويل �لعاملي للق�صية �لفل�صطينية.  .5

�إىل حّل �صيا�صي مع �لكيان  �عتماد �ملقاومة كخيار ��صرت�تيجي، ال�صتحالة �لو�صول   .6

�ل�صهيوين ب�صبب طبيعته وتركيبته، و�لتاأكيد على �أهمية كافة �أ�صكال �لن�صال.

�إعادة �العتبار ل�صعار حترير فل�صطني.   .7

يف لقاء لنا مع �لرئي�ص �لتون�صي �ملن�صف �ملرزوقي، قلنا له: يف ثورتكم رفع �ل�صعب 

�ل�صعار.  لهذ�  تعملو�  �أن  نريد  ونحن  فل�صطني”،  حترير  يريد  “�ل�صعب  �صعار  �لتون�صي 

باالتفاقيات  �اللتز�م  عن  �حلديث  مِلَ  �أفهم  ال  �أنا  مر�صي،  حممد  د.  فوز  بعد  م�رش  ويف 

و�ملعاهد�ت؟

نريد نهجاً جديد�ً و�إعادة �العتبار ل�صعار حترير فل�صطني، و�أن �لق�صية �لفل�صطينية 

�ل�صعب  على  لي�ص  خطر�ً،  ي�صكل  �ل�صهيوين  �مل�رشوع  الأن  لالأّمة؛  �ملركزية  �لق�صية  هي 

�لفل�صطيني فح�صب، بل على �الأّمة باأ�رشها. 





الف�صل الرابع
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قراءة نقدية تاريخية لأزمة امل�صروع الوطني 

الفل�صطيني

*
د. ح�شني اأبو النمل

�نطالق  كنقطة  �لفل�صطيني”،  �لوطني  �مل�رشوع  “�أزمة  لنطرح  باهظا  وقتاً  �حتجنا 

ما  وهو  و�ل�صعبية،  وحما�ص  فتح  ممثلو  بها  وحا�رش  �لزيتونة،  مركز  حددها  نقا�ص 

�أم  �لفل�صطيني،  �لوطني  �مل�رشوع  الأزمة  و�حد�ً  مفهوماً  هوؤالء  يتبنى  هل  �صوؤ�الً:  يطرح 

�لفل�صطيني،  �الآخر  نحو  غالباً  ين�رشف  �لنقا�ص  كان  �خلا�ص؟  مفهومه  طرف  لكل  �أن 

و�صمن معيار تناف�ص د�خلي، ما يفر�ص �صوؤ�الً: هل نحن �أمام م�رشوع حترر وطني �أم 

م�رشوع �صلطة؟ هل ُتد�ر �أمور �ل�صعب �لفل�صطيني وتوزن ق�صاياه وفق معايري مبدئية 

�أم �صلطوية؟ 

تقول ورقة �لزيتونة لالإعالن عن حلقة �لنقا�ص: تناق�ص �حللقة جمموعة من �الأ�صئلة 

�لتي تتناول كيفية �خلروج من �ملاأزق �لوطني �لفل�صطيني! ح�صناً؛ لكن علينا �أوالً حتديد 

�إذ� عِرف كيف دخله؟ من  �إال  �أن يخرج من ماأزق  �أ�صباب دخول �ملاأزق؟ هل يكن الأحد 

على منب مركز �لزيتونة هذ� ت�صاءلت مرة: هل ي�صتطيع من دخل �ملاأزق �أن يخرج منه 

بنف�ص �لرِّجلني؟ هل �لعقل �ل�صيا�صي �لذي تورط باالأزمة موؤهل للخروج منها؟ ثّمَة من 

يرى �أنه لو كان هنالك عقل �صيا�صي موؤهل للخروج من �الأزمة، ملا دخلها �أ�صالً! 

ما هو “�مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني” �لر�هن؟ 

حترير فل�صطني �أم �لهوية �لوطنية و�لدولة؟

و�صبل  عملية  وح�صائل  كمفهوم  �الأزمة  حتديد  عن  �لعجز  يف  هي  �الأزمة  بد�ية  لعّل 

�خلروج منها، هذ� �إن كان من �إقر�ر بوجودها. وباملعنى �مل�صار �إليه، فاإن حتديد �الأزمة 

لي�ص  �أنه  �أزعم  �الأزمة.  قيا�ص  و�صبل  �لفل�صطيني”،  �لوطني  “�مل�رشوع  حتديد  رهن  هو 

ع �ل�صيا�صي �لفل�صطيني،  هناك �تفاق وطني على هذ� �ل�صعيد؛ �إذ يختلف �الأمر بني �ملَُجمَّ

�لوطني  �مل�رشوع  �أن  يرى  من  بني  �أي�صاً  �الأمر  يختلف  ككل.  �لفل�صطيني  �ملجتمع  وبني 

 باحث يف �ملجاالت �القت�صادية و�ل�صيا�صية و�الجتماعية، حا�صل على دكتور�ه يف �لتنمية �القت�صادية.
*
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هو �إعالء �صاأن �لهوية �لوطنية �لفل�صطينية، وتقع �صمن ذلك �إقامة دولة فل�صطينية على 

جزء من �الأر�ص �لفل�صطينية، وبني من يرى �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني �ِصنْو�ً لتحرير 

فل�صطني من بحرها �إىل نهرها؟ 

ير�ها من  �ملجتمع، وبني من  �للجوء وقاع  �الأزمة من موقع  َيِع�ص  ثّمَة فرق بني من 

�للجوء و�لبوؤ�ص و�حلرمان، لي�ص هو نف�صه عي�ص  موقع قيادي �صلطوي، فاحلديث عن 

حياة �للجوء و�لبوؤ�ص و�حلرمان. لذ�، ��صمحو� يل �أن �أ�صري �إىل �أزمة �أ�صّد، هي �أننا مل نعد 

من  �أكث  �صعب،  من  �أكث  �صار  �لو�حد،  �لفل�صطيني  �لتنظيم  د�خل  حتى  و�حد�ً،  �صعباً 

جمتمع، ال �أق�صد �لـ 48 و�لـ 67 و�ل�صتات، بل �أق�صد متزق حتى �أ�صغر خميم، بني جمتمع 

�أّي  من  و�أق�صى  �أق�صى  نحو  على  �لطبقي،  �لتمايز  حيث  �صيا�صي  ع  مَّ وجُمَ مدين  طبيعي 

مثل �آخر. 

من  �لفل�صطيني  �جل�صد  د�خل  يدور  ما  �إىل  �جلميع  نظر  للفت  منا�صبة  لعلها 

الأن نتحول من جمتمع متما�صك  ثّمَة معنى خطري�ً  للقلق.  خما�صات ومناخات مثرية 

�إىل مظهر  يوؤ�رش  ذلك  �صلطوية. ولعل  باأدو�ت  �إىل جمتمع مم�صوك  �صيا�صي  مب�رشوع 

م�رشوع  من  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �حلركة  حتول  هو  �الأزمة،  مظاهر  من  �آخر 

�صبط  وظيفته  �صلطوي  م�رشوع  �إىل  �لعام  هدفه  نحو  �ملجتمع  يقود  وطني  �صيا�صي 

ل�صلطانه. �ملجتمع 

له. وهو  �أمام �رشورة حتديد مفهوم �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني وكيفية ت�َصكُّ �إننا 

م�رشوٌع يكون و�حد�ً �أو ال يكون، و�أزمته و�حدة �أو ال تكون، وحلوله و�حدة �أو ال تكون. 

��صمه،  من  م�صتمد  �ملز�يد�ت،  �أو  �ل�صجاالت  عن  وبعيد�ً  �لفل�صطيني،  �لوطني  �مل�رشوع 

ربطاً بوطن ��صمه فل�صطني، وم�صتمد من �أمٍر عام هو حترير فل�صطني، �لذي يوحد جميع 

�صيء  �أّي  نعّده  �أو  ن�صميه  �أن  يكن  �أهميته،  من  تقليل  ودون  ذلك،  عد�  �لفل�صطينيني. 

�صوى متليكه �صفة �لعمومية - �لوطنية.

عبثاً يقبل منطق �أن نحتفظ باال�صم نف�صه ل�صيء مل يعد هو نف�صه، بعد تغيري م�صمونه 

جذرياً! �أق�صد �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني، كما ج�صدته منظمة �لتحرير وميثاقها �لذي 

تقادم منذ �لبنامج �ملرحلي �صنة 1974، وتكر�ص �صنة 1988 ثّم �صنة 1996، بعد �لتاأكيد 

�إمكانية وجود نظام  �لوطني، وكذلك  �مل�رشوع  �الأهد�ف �جلامعة، يعني غياب  �أن غياب 
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�أو  �لكلمات  �أن  �أزمة  من  ذلك  �إليه  ي�صري  ما  هو  جد�ً  يهمنا  ما  فاإن  فل�صطيني،  �صيا�صي 

�مل�صميات مل تعد تعك�ص معانيها؛ �أزمة �نف�صال �الأقو�ل عن �الأفعال، فكان �النحطاط. 

مل  وزبائنياً،  �نتهازياً  �إنتاجه  �إعادة  وحماولة  �الإن�صان  تبديد  �إىل  �الأر�ص  ت�صييع  من 

يعد �أحد ُي�صدق �أحد�ً، قيل: حني يف�صد �لكالم يكون �مللح قد ف�صد. حني ال تعك�ص �لكلمات 

معانيها يكون �النحطاط؛ وهو �نحطاط باجتاهني: 

1. ك�صف �لعدو �زدو�جيتنا، فت�رشف على �أن �لفل�صطيني ال يعني �صيئاً مما يقول.

2. �رُشِب �لفل�صطينيون يف �أثمن ما لديهم ك�صعب: م�صد�قيتهم. 

�أ�ص�ص ذلك الأزمة �جتماعية فادحة هي �هتز�ز منظومة �لقيم �لفل�صطينية، �لتي ت�صلل 

�إليها كذٌب تف�صى فاأ�صبح ظاهرة �جتماعية، و�صلت حدَّ �لف�صل بني �ل�صيا�صة، ويف مرحلة 

الحقة جممل �ملمار�صة �الجتماعية، وبني �لقيم. لقد متت �إعادة �إنتاج قيم �ملجتمع، ف�صار 

�نتهازياً وزبائنياً، وذلك ي�صيف �إىل �أزمة �لوطن - �ل�صيا�صة؛ �أزمة �ملجتمع - �الإن�صان. 

لي�صت �أزمة �مل�رشوع �ل�صيا�صي �إال �أحد جتليات �أزمة �ملجتمع، ولوال ذلك، ل�صحح نف�صه 

فِقد 
ُ
بنف�صه، و�أفرز حلوالً وم�صاريع و�أدو�ت بديلة عن تلك �ملاأزومة، ما يعنى �أن �ملجتمع �أ

�لفرتة  �ل�صيا�صية و�أدو�تها خالل  تاريخياً على جتديد حياته  حيويته، بعدما كان قادر�ً 

 .1974-1948

كان  رجوعاً،  مكانها  تر�وح  قو�ها  بقيت  �لتي  �لتحرير،  مبنظمة  حديثنا  ح�رشنا  �إذ� 

�لتجديد من خارج �لن�صق �ل�صائد عب حركتي �جلهاد �الإ�صالمي 1985، وحما�ص 1987، 

على �لرغم من �إثباتهما حل�صورهما من خالل خطاب مغاير، وممار�صة كفاحية نوعية، 

�أ�صبحتا �رشيكاً  �أو ُمعدلة،  �أ�صيلة  �أن تكونا بديالً مل�رشوع منظمة �لتحرير،  لكنهما بدل 

�أ�صيالً ومت�صاوياً يف �أزمة �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني.

�أين �ملنظمات من �الأزمة؟ �أين �ملنظمات من حتقيق �الأهد�ف؟ 

هذ� ما يقوله �لو�قع يف تاأكيد �إ�صايف على �صمولية �الأزمة وتاريخيتها، وذلك يف �صوء 

معيار �صحيح منهجياً لقيا�ص �الأزمة، وهو حتقيق �لهدف �لوطني �ملُعلن، �لذي قامت بناًء 

�إىل  �لفل�صطينية: حترير فل�صطني. يقود ما تقدم  �ل�صيا�صية  �أطياف �حلركة  عليه خمتلف 

�أزمة معيار �الأزمة، وعما �إذ� كان �الأمر يعود ملجرد رفع �صعار �لتحرير و�لتم�صك به، �أم 

لتحقيقه؟ رمبا، يف �لبد�ية تنفع �ملبارزة بال�صعار�ت - �لب�مج بني �لقوى، لكن بعد مرور 
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فرتة كافية ال يعود ممكناً �عتماد هذ� �ملعيار، �ملق�صود حركة حما�ص، �لتي فقدت حقها 

يف �عتبار رفعها �صعار حترير فل�صطني و�لتم�صك به �متياز�ً ل�صالح معيار �آخر متاماً هو: 

ماذ� حققت بعد ربع قرن )1987-2012(، من عطاء �ل�صعب �لفل�صطيني لها، كي حتقق له 

�أهد�فه يف �لتحرير؟

قاعدة  يف  �ل�صلطة،  غلبة  �إىل  �نتهت  �الأمور  لكن  و�لثورة،  �ل�صلطة  معادلة  توليف  مّت   

َت�َصارك بها �جلميع، م�صكِّلني بذلك مفارقة �لتم�صك بالثورة، من �صمن حدود عدم �مل�صا�ص 

بامتياز�ت تتيحها �ل�صلطة، وقاد ذلك �إىل �نف�صام �ل�صخ�صية �ل�صيا�صية �لفل�صطينية، �لذي 

ٍ يف �ل�صخ�صية �جلمعية �لفل�صطينية، ما جعل �جلميع �أمام �صوؤ�ل حُمرج  حتّول �إىل ف�صام

نوؤ�ص�ص  عبثاً  �صلطة؟  �أم  ثورة  نحن  هل  �لت�صوية؟  �أم  �لتحرير  نحن  هل  نحن؟  من  هو: 

بفندق  �الإقامة  نف�صه  �لوقت  ويف  �لفا�صدين،  و�صّد  �لكادحني  عن  “زعيق”  مع  �حرت�ماً 

�لبي�صتول Le Bristol مع خدمة فاخرة و�صيارة ب. �أم. دبليو BMW مر�فقة، يف حني 

ال متلك زوجة �ل�صهيد �أجرة “�ل�رشفي�ص” )�أجرة �ل�صيارة(!

�أو�صلت  �صاملة  �جتماعية  �أزمة  �إىل  �لفل�صطيني  �لوطني  �مل�رشوع  �أزمة  �الأمر  جتاوز 

�ملجتمع �إىل و�صعية �لعجز عن وقف �النحد�ر �أو �إنتاج �أدو�ته �لبديلة، على �لرغم من كّل 

ما حلق بامل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني من �أزمات، و�صوالً �إىل �أنه تخلى عن نف�صه، حني 

تخلى عن جوهره، حترير فل�صطني، �صو�ء باإحالل هدف بديل هو هدف �لهوية �لوطنية 

و�لدولة، �أم بو�صعه على �لرف و�الن�رش�ف ل�صبط �حلدود... و�ملجتمع.

ال �أريد �أن �أ�صغط على جرح �أحد، �إال �أننا وقد ف�صلنا يف حتقيق �أهد�ف �صعبنا بالتحرير، 

يجب �أن نكون نزيهني معه، باإخباره �حلقيقة، غري �أن ذلك يف�صي �إىل تدمري ثقة �جلمهور 

�لفل�صطيني بقيادته، و�إعادة �إنتاج �ل�صعب �لفل�صطيني على مقا�ص �لتنظيمات، يف حني �أن 

�لعك�ص هو �ل�صحيح و�ملطلوب.

م�رشوع وطني فل�صطيني �أم م�رشوع �صلطوي؟ 

�صلطة لل�صعب �ملتما�صك �أم �صعب مم�صوك لل�صلطة؟

لقد �نقلبت �الأدو�ر، بدالً من �أن تعب �لتنظيمات عن م�صالح �ل�صعب، ها هي توظف 

�ل�صعب خلدمتها، بل �أم�صكت به من خالل م�رشوع �صلطوي، هو �لوحيد �لذي مكنها من 

�صبط �ملجتمع ق�رشياً، بعدما كان من�صبطاً طوعياً لها من خالل �لتز�مه �مل�رشوع �لوطني 
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كم�رشوع  “فتح”  مع  �جلماهري  كانت  �إذ�  �أنه  خلفية  على  تقدم  ما  نطرح  حتمله.  �لذي 

للتحرير، فلماذ� بقيت معها بعدما �صارت م�رشوع ت�صوية؟ ي�صح �ل�صوؤ�ل على حما�ص 

�لتي بدت لفرتة وكاأنها ت�صتعيد �الأجماد �لقتالية �الأوىل للمقاومة �لفل�صطينية، �لتي مرت 

يف �أكث من م�صهد ملحمي. �صار ذلك من �ملا�صي، ومع ذلك بقيت حلما�ص �صعبيتها بل 

ز�دت!

 Gustave Le Bon ح �الأمور م�صتعيد�ً نظرية غو�صتاف لوبون يجازف كثري�ً من ُي�َصطِّ

ل�صفري  ��صتجابة  نقي�ص  �إىل  نقي�ص  من  يذهب  �لذي  �لقطيع  �جلماهري،  غوغائية  عن 

فادح من جمتمع  �نتقال  كان  تخيف وجزرة تغري.  له ع�صاً  ٍ ع�رشي  ر�ع ثّمة  �لر�عي! 

فل�صطيني متما�صك وحيوي �إىل جمتمع مم�صوك وحم�صوبة وحمبو�صة �أنفا�صه باإحكام، 

بحيويته  �لفل�صطيني قبل ذلك حمتفظاً  �ل�صعب  بينما كان  �لبديل،  وهو ما �صّعب والدة 

وقدرته على �لتجدد و�الإبد�ع.

�ملجتمع  بنية  يف  عميق  حتويل  حدوث  هي  م�صيبة  بل  ملر�ص،  عر�ص  ثّمَة  �إذ�ً، 

�إنتاج نف�صه وجتديدها،  �إعادة  �لفل�صطيني، ما جعله حتت �ل�صيطرة �لكاملة و�لعجز عن 

�صو�ء من ناحية توفري �خليار�ت �ل�صيا�صية �أم توفري �لبد�ئل �لتنظيمية �ملنا�صبة. لو كان 

�أحد غريي �أكث �صجاعة ل�صاأل: لكن �حلركة �ل�صيا�صية �لفل�صطينية تاريخياً، قبل 1948 

و�أفرزت  نف�صها  جددت  �الحتالل  وحتت  �ل�صتات  يف  و�خلارج،  �لد�خل  يف   ،1967 وبعد 

�الإد�رة  وحتت  غزة  يف  �الإ�رش�ئيلي!  �الحتالل  وحتت   1948 منطقة  يف  وبد�ئلها؛  نخبها 

�مل�رشية! يف �ل�صفة �لغربية حتت �حلكم �لها�صمي قبل 1967 وبعد 1967، وعلى �لرغم 

من �الحتالل قامت حركة �صيا�صية فل�صطينية وجتددت. 

�أوالً،  �إد�رة فل�صطينية، ممثلة بفتح  �لفل�صطينية مع  �لد�خلية  تر�فق جتفيف �حليوية 

حتى  تقريباً  ُدمرت  بل  بد�ئل،  تنتج  مل  �ل�صتات،  وخميمات  وغزة  لل�صفة  حما�ص،  ثم 

منذ  فعالً  حب�ص  جورج  مات  لقد  �لتال�صي.  حّد  و�صلت  �ملجيدة  �لتاريخية  �ملعار�صات 

ح�صلت �جلبهة �ل�صعبية على ثالثة باملئة فقط من �أ�صو�ت �لناخبني!

�أعيد �إنتاج غ�صان كنفاين �أمياً وقبيحاً وطباالً!

بدليل  �خلارج،  من  �ملبا�رش  �لتحطيم  على  ح�صينة  د�ئماً  �لفل�صطينية  �لبُنية  كانت 

�ملدى  وبعيد  وُمن�صق  جبار  د�خلي  فعل  جر�ء  �إال  تنحط،  ومل  و�لتجدد،  �الإنتاج  �إعادة 

كان  �صلباً.  �لفل�صطينية  �الجتماعية  �لبنية  كامل  �إنتاج  الإعادة  �مل�صتويات،  ومتعدد 
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على  وقدرته  فعاليته  لتدمري  الزٍم  ك�رشط  �لفل�صطيني  �ل�صعب  حيوية  تدمري  مطلوباً 

�ل�صعب  �لفل�صطينية تكون بت�صفية  �لق�صية  �أن ت�صفية  �أدرك  �أدرك من  �ل�صمود، ولقد 

ت�صري  كتلة  نف�صها.  �إنتاج  �إعادة  على  قادرة  غري  هامدة  كتلة  حتويله  عب  �لفل�صطيني، 

�أعيد  لقد  طبعاً!  و�ملُقلِقة  �لقلقة  باأ�صئلتها  �حلرة،  نخبتها  تفقد  حني  روح  دون  هامدة 

�إنتاج غ�صان كنفاين طباالً!

يك�صف ما تقدم عن وجه �آخر من وجود �أزمة �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني، هو �الأزمة 

�لفكرية متمثلة بعجز �لعقل �لفل�صطيني عن وعي �الأزمة مبكر�ً، وطرح �الأ�صئلة �لو�جبة 

على خلفية �أن �ملر�ص يف بد�يته �صعب �لك�صف لكنه �صهل �لعالج، لكنه عند تفاقمه ي�صبح 

�صهل �لت�صخي�ص و�صعب �لعالج!

كان �إخفاء �الأزمة �رشباً من �رشوب �النتهازية، الأن نتيجة ذلك َترك �الأزمة تتفاقم 

�لوطني  �مل�رشوع  باأزمة  نفكر  عبثاً  ال.  �أرجو  رمبا،  عودة،  �لال  نقطة  �إىل  �لو�صول  حّد 

�لفل�صطيني، مبعزل عن �أزمة �لعقل �لفل�صطيني - �لفكر �لفل�صطيني، مبا يف ذلك تاأ�صي�ص 

لروؤية ووعي �لتجربة، وهل من �ملمكن ب�صهولة ��صتعادته من غيبوبته و�إجازته �لطويلة، 

حتى لو عاد، هل ثّمَة مكان له يف �صوء �لبنية �جلديدة �لتي ت�صكلت؟

مل تتمثل �أزمة �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني، يف عجزه عن حتقيق �أهد�فه فقط، بل يف 

عدم �عرت�ف �جلهات �ملعنية مب�صوؤوليتها عن �لف�صل �أي�صاً، ناهيك عن �أنها غطته بفظاظة 

تعريف  �إعادة  من  بدء�ً  �الأمور،  كافة  تاأ�صي�ص  �إعادة  �أخطرها  �صتى،  و�صائل  خالل  من 

�الأهد�ف، و�صوالً �إىل ��صتبد�ل �لوالء على �أ�صا�ص �ملبادئ، �إىل �لوالء على �أ�صا�ص �مل�صالح. 

كان �النتظام على �أ�صا�ص �لب�مج ف�صار على �أ�صا�ص �ملو�زنات!

مو�جهة  ��صرت�تيجية  يلك  �لعدو  �أن  �أ�صالً،  ُغيَّب  �لذي  �لفل�صطيني،  �لعقل  يِع  مل 

�أ�صاليب تخريب،  “�إ�رش�ئيل” بقدر�تها وخب�تها وما لدى حلفائها من  �صاملة، و�جهتنا 

من �صمنها �الأ�صاليب �لناعمة �لتي تلجاأ لو�صائل �جتماعية غري مبا�رشة، د�خل �ملجتمع 

�لفل�صطيني نف�صه، يف حني يتكفل �لعمل �لعنفي باملو�جهة �ملبا�رشة.

�حتالل �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني من �لد�خل: �خرت�ق �أمني بعد ق�صور فكري!

�لف�صل  عنينا  �لفل�صطيني،  �لوطني  �مل�رشوع  �أزمة  �أبعاد  �أخطر  �أمام  تقدم  ما  ي�صعنا 

�أمن  �إال  �إال بو�صفه فعالً ع�صكرياً، مل يَر منه  �الأمني جر�ء ق�صور فكري مل يفهم �الأمن 
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�لقياد�ت وحمايتها من �لت�صفية، �أو �لتنظيم من �الخرت�ق. �أما “�أمن �ملجتمع �لفل�صطيني”، 

مبا هو جمتمع، فلم يكن يوماً على جدول �أعمال �مل�رشوع �ل�صيا�صي �لفل�صطيني، �لذي مل 

يكرتث جدياً لرخاوة �أو �صالبة �لبنية �لفل�صطينية �مل�صتهدفة.

مل ترتك تلك �لبنية لكل من هّب ودّب فقط، بل تعر�صت ر�صمياً لعملية تفكيك و�إيجاد 

قاعدة �جتماعية جديدة مرتبطة باملوؤ�ص�صة �لر�صمية �لفل�صطينية تتجاوز على نحو هائل، 

�أو حلو�فز طفيلية وزبائنية  تن�صاأ ك�رشور�ت مو�صوعية  �لتي  �لعريقة  �لبريوقر�طيات 

على هام�ص �ل�صلطة، بغ�ص �لنظر عن ��صمها �أي�صاً. 

�الإد�رة بالقلق و�الإف�صاد... و�لكفاءة مع �لوجد�ن؛ �رشٌّ على �ل�صلطة يجب �جتنابهما! 

حني كنت �أجهز خلفية �لورقَة َبِقيت َعليَّ عادُة �إلقاء نظرة عابرة على جر�ئد �ليوم، 

فوقع نظري على مقابلة جريدة �حلياة مع علي �لرتيكي، وزير خارجية �لقذ�يف، �صاأله 

“�إنه  لغي جمل�ص قيادة �لثورة وفكك �جلي�ص... ملاذ�؟ �أجاب �لرتيكي: 
ُ
�أ رئي�ص �لتحرير: 

�أّي موؤ�ص�صة منظمة... . ما فعله باملوؤ�ص�صة �لع�صكرية فعله باملوؤ�ص�صات �الأخرى.  عدو 

�لعمل  �إن  الإد�ر�تها.  جلان  وت�صكيل  �ل�صفار�ت  على  �لزحف  �أ�صلوب  مثالً  ت�صور 

�أو  ثورياً  �ل�صخ�ص  يكون  �أن  يكفي  وال  ومعلومات  حمرتفني  �إىل  يحتاج  �لدبلوما�صي 

مو�لياً!”

عقود  الأربعة  �لبلد  �أد�ر  �أنه  يعني  هذ�  �صائالً:  �حلياة  جريدة  حترير  رئي�ص  ��صتطرد 

وفق مز�جه؟ �أجاب �لرتيكي: “�أحد زمالئنا ي�صبّه �حلالة بكي�ص كبري )�ِصو�ل( َو�َصعت فيه 

جمموعة من �لفئر�ن، فعليك �أن حترك �لكي�ص با�صتمر�ر حتى ال تعطيهم �لوقت ليفكرو� 

�ملو�قع  و�إبقاء كّل  �لنا�ص،  �أ�صلوب �حلكم هذ� الإلهاء  �عتمد  �لتحريك...  د�ئم  بحّل... كان 

و�جلهات �صعيفة ومن�صغلة ب�صالمتها �أو حروبها �ل�صغرية!”

�صعقني ت�صبيه �لرتيكي من ناحية �أنه يلخ�ص مبثل نظام �إد�رة �ملجتمعات بالتاأزمي؛ 

بالقلق، �أي �إبقاء �ملجتمع يف د�ئرة �لقلق وعدم �ليقني، في�صتنزف وي�صت�صلم لالأمر �لو�قع. 

حتت  تقدم  ما   Andre Beaufre بوفر  �أندريه  �ل�صهري  �لفرن�صي  �ال�صرت�تيجي  �أدرج 

عنو�ن “مناورة �الإعياء”؛ �أي �إجهاد �لطرف �الآخر حّد �الإعياء ما ينعه حتى من معاجلة 

نظرية  ز�لت  وما  ترددت  هنا  من  كله،  �جل�صم  ليتعفن  تتعفن...  فيرتكها  جر�حه 

“دع �جلر�ح تتعفن”!
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�لدكتور  �أعدها  در��صة  جد 
َ
الأ عاجالً،  به  علَّ   ، ِطلَّ

ُ
الأ بريدي  �أفتح  �أن  �أي�صاً  عليَّ  كان 

حم�صن �صالح، عن “�لتجربة �ملاليزية”، �لتي تهّمني؛ ملا ت�صيفه لنظرية “�لبناء من فوق”، 

حيث تتوىل نخبة مهام �إد�رة جمتمع متخلف ومنق�صم عرقياً ودينياً و�إقليمياً، ثّم ت�صل به 

�إىل م�صتوى متقدم جد�ً خالل فرتة وجيزة.

�صاء �هلل �أن �أكون �أمام منوذجني يف �الإد�رة �ل�صيا�صية؛ منوذج �لقذ�يف، مقابل منوذج 

�أما وقد  �إىل جمد!  �إىل �نحطاط، وقاد �لثاين  �أتى بنتائج معاك�صة، قاد �الأول  ماليزيا �لذي 

�صار “�مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني” �إىل ماأزق، فهذ� يعني، �أننا على نحو عام، �أقرب �إىل 

�لنموذج �لليبي يف �الإد�رة منه �إىل �ملاليزي!



الف�صل اخلام�س

قراءة نقدية يف جتربة منظمة 

التحرير الفل�شطينية
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قراءة نقدية يف جتربة منظمة التحرير 

الفل�صطينية

د. حم�شن حممد �شالح

مقدمة:

عن  عّب  وطنياً،  �إجناز�ً  تظل  فاإنها  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  تقييم  يكن  مهما 

�لروح �لفل�صطينية يف �ل�صعي الإيجاد �إطار جامع لل�صعب �لفل�صطيني ينع تذويب ق�صية 

فل�صطني �أو ت�صييعها يف �أروقة ودهاليز �ل�صيا�صات �لر�صمية �لعربية �أو �لدولية، وينظم 

هذ� �ل�صعب ويوظف طاقاته، يف م�رشوع حترير فل�صطني.

وبغ�ص �لنظر عما قيل عند �إن�صاء �ملنظمة عن نو�يا بع�ص �الأنظمة �لعربية )خ�صو�صاً 

ر�صمية،  �أطر  يف  و��صتيعابه  �لفل�صطيني،  و�لثوري  �ل�صعبي  �حلر�ك  �صبط  يف  م�رش(  يف 

�لقادر وغري  �لعربي، غري  �لر�صمي  �لنظام  �إمكانات  �أو  �إيقاع عمله وفق معايري  و�صبط 

و�مل�صوؤولية  �لعبء  �إلقاء  �إىل  و�ل�صاعي  للتحرير،  حقيقية  م�صاريع  يف  �لدخول  يف  �لر�غب 

�إ�صالمية(  �أن كانت ق�صية  على �لفل�صطينيني وحدهم، وحتويلها من ق�صية عربية )بعد 

رحب  �لفل�صطيني  �ل�صعب  معظم  فاإن  ذلك  كّل  عن  �لنظر  بغ�ص  فل�صطينية...  ق�صية  �إىل 

بت�صكيل �ملنظمة، بعد �أن ر�أى �أن على �لفل�صطينيني حتمل م�صوؤولياتهم وتنظيم �أنف�صهم 

�لقطرية  همومها  يف  غارقة  �لعربية  �الأنظمة  �أن  ر�أى  �أن  وبعد  �الآخرين،  نو�يا  تكن  �أياً 

�لقاطرة”  “جرِّ  و�أن  �ملبادرة،  عليهم  و�أن  �النتظار،  للفل�صطينيني  ينبغي  ال  و�أنه  �ملحلية، 

هي م�صوؤوليتهم قبل غريهم.

فتح  تولت  عندما   1968 �صنة  �أو  ن�صاأت،  عندما   1964 �صنة  �لتحرير  منظمة  �أن  غري 

غريها  وهي  �لع�رش،  �لنقاط  برنامج  تبنت  عندما   1974 �صنة  غريها  هي  قيادتها، 

وهي  �ل�صجعان”،  “�صالم  وعلى  فل�صطني  تق�صيم  قر�ر  على  و�فقت  عندما   1988 �صنة 

وتنازلت  بـ“�إ�رش�ئيل”  و�عرتفت  �أو�صلو  �تفاقية  على  و�فقت  عندما   1993 �صنة  غريها 

عن معظم فل�صطني، وهي غريها �صنة 1996 عندما قام جمل�صها �لوطني )�لذي ت�صكلت 

ع�صويته يف ظروف تثري �لكثري من عالمات �ال�صتفهام( باإلغاء معظم بنود �مليثاق �لوطني 
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�لفل�صطيني....، وهي غريها �صنة 2012 بعد �أن �أ�صبحت وكاأنها د�ئرة من دو�ئر �ل�صلطة 

�لفل�صطينية �أو �أد�ة من �أدو�تها، وبعد �أن ف�صلت يف ��صتيعاب ن�صبة كبرية من �أبناء �ل�صعب 

�لفل�صطيني وف�صائله يف �أطرها وموؤ�ص�صاتها. 

�لتمثيل  ويف  �لقيادة  ويف  �مل�صار  ويف  �لبنية  يف  �أزمة  هي  �حلالية  �لتحرير  منظمة  �أزمة 

�ملناكفات  معها  تنفع  ال  حقيقية  �أزمة  بالتايل  وهي  و�مل�صوؤوليات...؛  �لدور  ويف  �ل�صعبي 

�ل�صيا�صية، وال �ألعاب �ل�صيطرة و�ال�صتحو�ذ، خ�صو�صاً ملن يدركون م�صوؤولياتهم جتاه 

فل�صطني وملن يدركون خطورة �ملرحلة، وخطورة �مل�رشوع �ل�صهيوين.

�أ�صا�صية، تنتق�ص من مكانتها يف متثيل  �إ�صكاليات  �لتحرير من خم�ص  تعاين منظمة 

�ل�صعب �لفل�صطيني، وتعيق قدرتها على �لعمل و�الإجناز:

اأ�ًل: اإ�شكالية التمثيل: 

من �لناحية �لر�صمية فاإن �ملنظمة هي “�ملمثل �ل�رشعي �لوحيد لل�صعب �لفل�صطيني”، 

ويتم �لتعامل معها عربياً ودولياً على هذ� �الأ�صا�ص. ولكن من �لناحية �لعملية فاإن مفهوم 

هذه �لن�ص قد تاآكل يف �أو�صاط �ل�صعب �لفل�صطيني وف�صائله. فمع بروز �لتيار �الإ�صالمي 

وقطاع  قرن،  ربع  من  �أكث  منذ  �الإ�صالمي(  و�جلهاد  حما�ص  )وخ�صو�صاً  �لفل�صطيني 

تدخل  مل  حيث  �ملنظمة،  د�خل  يف  متثيالً  لنف�صه  يجد  ال  �لفل�صطيني  �ل�صعب  من  عري�ص 

هاتان �حلركتان حتى �الآن )�صنة 2012( يف ع�صوية �ملنظمة. 

ومع نهاية �صنة 1993 ت�صكل حتالف �لف�صائل �لفل�صطينية �لع�رش �لذي يثل قطاعاً 

و��صعاً من �ل�صعب �لفل�صطيني و�لذي عار�ص �تفاقية �أو�صلو و�صيا�صات �لقيادة �لفتحاوية 

ملنظمة �لتحرير.

كافة  على  �الآن  حتى  ت�صيطر  ظلّت   1968 �صنة  منذ  �ملنظمة  على  �صيطرت  �لتي  فتح 

مفا�صلها وعلى �صناعة �لقر�ر فيها، ومل تقم باأية جهود حقيقية ال�صتيعاب باقي مكونات 

�ل�صعب �لفل�صطيني وف�صائله مبا يتو�فق مع �أحجامها �ل�صيا�صية و�ل�صعبية؛ فت�صاءلت 

�لفل�صطيني،  �ل�صعب  مقا�ص  على  منها  �أكث  فتح  مقا�ص  على  لت�صبح  و�َصُمرت  �ملنظمة 

وحتولت �صفار�ت �ملنظمة )دولة فل�صطني( يف كثري من �لبلد�ن عملياً �إىل �صفار�ت حلركة 

فتح.
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حزير�ن/  يف  �لوطني  �لوفاق  ووثيقة   2005 مار�ص  �آذ�ر/  يف  �لقاهرة  �تفاقية  ن�ّصت 

يونيو 2006، و�تفاق مكة يف �صباط/ فب�ير 2007، و�تفاق �مل�صاحلة يف �أيار/ مايو 2011 

على �إعادة بناء وتفعيل �ملنظمة... لكن �أياً من هذه �التفاقيات مل ينفذ. ويبدو �أن قيادة فتح 

كانت، وما تز�ل، حتاول �إبعاد ملف �ملنظمة عن عملية تغيري حقيقي، يف �لوقت �لذي تركز 

فيه �أكث على �مللفات �ملرتبطة بال�صلطة �لفل�صطينية.

ويرتبط بهذه �الإ�صكالية �أي�صاً �أن �ملنظمة، �لتي َتعدُّ نف�صها بيت �ل�صعب �لفل�صطيني، 

مل تعد توفر مظلة متثيلية حقيقية الأبناء فل�صطني يف �لد�خل و�خلارج، ومل يعد �لكثريون 

منهم ي�صعرون �أنها حتمي م�صاحلهم �أو �أنهم على �صلة بها؛ كما مل تعد مظلة فاعلة �أو 

د�عمة ال�صتيعاب �لكفاء�ت و�الأدمغة و�مل�صتقلني، وملوؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين �لفل�صطيني 

و�حتاد�ت �لطالب و�لعمال و�لنقابات �ملهنية.

وقد ظهرت هذه �الإ�صكالية �أي�صاً يف طريقة �إدخال �الأع�صاء يف ع�صوية �ملجل�ص �لوطني 

�لفل�صطيني  �ل�صعب  ممثلي  �ختيار  عليها  بناء  يتم  �لتي  و�ملعايري  و�الأ�ص�ص  �لفل�صطيني، 

و�جلهاد  حما�ص  م�صاركة  عدم  عن  �لنظر  وبغ�ص  �مل�صتقلون.  فيهم  مبن  وتعيينهم، 

�الإ�صالمي يف �ملنظمة، فاإن �لطريقة �لتي مّت على �أ�صا�صها، مثالً، �إ�صافة نحو 400 ع�صو 

جديد �إىل �ملجل�ص �صنة 1996، ليقفز عدد �أع�صاء �ملجل�ص من نحو 450 ع�صو�ً �إىل حو�يل 

800، كانت مثار ��صتغر�ب و��صتهجان؛ لي�ص فقط من وجهة نظر �لف�صائل �ملن�صوية يف 

�ملنظمة، و�إمنا �أي�صاً بع�ص قياد�ت فتح مبن فيهم رئي�ص �ملجل�ص �صليم �لزعنون نف�صه. 

بنود  معظم  �إلغاء  على  ت�صوت  �أغلبية  �إىل  بحاجة  �لوقت  ذلك  يف  �ملنظمة  قيادة  كانت  لقد 

�مليثاق �لوطني �لفل�صطيني، وبالتايل ُتوقِّع على �صهادة �لوفاة لالأهد�ف �لتي قامت �ملنظمة 

الأجلها؛ وذلك ��صتجابة ل�رشوط م�رشوع �لت�صوية و�تفاقية �أو�صلو.

ثانيًا: اإ�شكالية املوؤ�ش�شات �العمل املوؤ�ش�شي:

غرفة  يف  ملوؤ�ص�صات  باهتة  ظالل  �أو  ميتة  �إما  �لتحرير  منظمة  دو�ئر  فاإن  باخت�صار 

�صالحياته  وال  �لفعلي  دوره  يار�ص  مل  �لفل�صطيني  �لوطني  و�ملجل�ص  �ملركزة،  �لعناية 

�ملنظمة  وقو�نني  نظم  وفق  نف�صه  جتديد  من  يتمكن  مل  كما   ،1991 �صنة  منذ  �حلقيقية 

نف�صها منذ ذلك �لتاريخ على �أ�صا�ص مرة كّل ثالث �صنو�ت.



58

اأزمة امل�سروع الوطني الفل�سطيني والآفاق املحتملة

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

دو�ئر منظمة �لتحرير �لتي ُتعد مبثابة �لوز�ر�ت يف �أي دولة، غائبة عن �صاحة �لفعل 

�ملدربة  �لكو�در  �مليز�نيات و�إىل  �إىل  �لفل�صطيني، وهي دو�ئر تفتقر  �ل�صعب  و�لتفاعل مع 

وحتولت  �أر�صه.  لتحرير  ينا�صل  �صعب  مع  تتنا�صب  حقيقية  عمل  بر�مج  و�إىل  �لفاعلة، 

�ل�صلطة  موؤ�ص�صات  تغّول  ظّل  يف  هام�صية  موؤ�ص�صات  �أو  عناوين  جمرد  �إىل  �لدو�ئر  هذه 

�لفل�صطينية عليها؛ بل رمبا كانت �لعديد من موؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين �أكث ن�صاطاً وتفوقاً 

وميز�نية من دو�ئر مناظرة لها يف �ملنظمة.

ومن �لدو�ئر �لتي ال تكاد ت�صمع لها هم�صاً د�ئرة �صوؤون �لوطن �ملحتل، ود�ئرة �صوؤون 

�لالجئني، ود�ئرة �لرتبية و�لتعليم، ود�ئرة �لعالقات �لقومية، ود�ئرة �الإعالم و�لثقافة، 

ود�ئرة �لتنظيم �ل�صعبي، و�لد�ئرة �لع�صكرية، و�لد�ئرة �الجتماعية.

ملنظمة  �لتابع  �الأبحاث  مركز  رئا�صة  توىل  �لذي  �صايغ  �أني�ص  �لدكتور  حتدث  وقد 

�لتحرير يف عهده �لذهبي يف �لفرتة 1966-1976، ثّم توىل حترير �ملو�صوعة �لفل�صطينية، 

يف مذكر�ته عن جتربته �ملريرة مع قيادة �ملنظمة ورئي�صها حتديد�ً. وبالطبع فاإن مركز 

�الأبحاث �لذي كان �أحد مفاخر �ل�صعب �لفل�صطيني هو يف ذمة �هلل منذ �صنو�ت عديدة، �إذ 

ت�صاءل دوره بعد �الجتياح �الإ�رش�ئيلي للبنان �صنة 1982 حتى �ندثر بالتدريج.

م�صري  عن  بعيد�ً  م�صريه  يكن  فلم  للمنظمة  �لتابع  �لفل�صطيني  �لتخطيط  مركز  �أما 

حول   2006 مايو  �أيار/  يف  بريوت  يف  �لزيتونة  مركز  عقده  موؤمتر  ويف  �الأبحاث،  مركز 

وجتاهل.  �إهمال  من  باملركز  حلق  عّما  �أ�صا�صيون  م�صوؤولون  حتدث  �لتحرير،  منظمة 

وذكر �الأ�صتاذ �صقر �أبو فخر حادثة وقعت ملدير مركز �لتخطيط �لدكتور يو�صف �صايغ 

مع �لقيادة �لفل�صطينية تدلُّ على هذ� �الإهمال؛ ففي �أو�ئل �صنة 1970 �أجنز مركز �لتخطيط 

من  �لع�رش�ت  فيه  �صارك  بجهد  �لفل�صطينية”  للثورة  �ل�صاملة  �ال�صرت�تيجية  “�خلطة 

جد�ً،  قليلة  بن�صخ  �خلطة  هذه  �ملركز  وطبع  و�ل�صيا�صيني.  و�ملفكرين  و�لباحثني  �خلب�ء 

�أحد ملناق�صته يف تف�صيالت  �لقيادة يف عّمان، وملا مل يت�صل به  �إىل  و�أر�صلها ب�رشية تاّمة 

�خلطة، �صافر يو�صف �صايغ �إىل عّمان ال�صتك�صاف �الأمر، وهناك وجد ن�صخة من �خلطة 

�لقيادة وعلى  “�رشي للغاية” مركونة على طاولة يف مقر  �ملكتوب على �صفحتها �الأوىل 

غالفها بقع من بقايا �ل�صكر و�ل�صاي، فتحامل على نف�صه ثّم عاد �إىل بريوت، وهكذ� حتول 

�لعمل �ملتو��صل ملجموعة مميزة من �لباحثني �إىل �صينية لل�صاي و�لقهوة!
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 ،1996 �إىل �صنة  �لتحرير  �لتي تقود منظمة  �لتنفيذية  �نتخاب فعلي للجنة  �آخر  يعود 

يجب  �إذ  �صنو�ت،  ثالث  �ملنظمة  لو�ئح  بح�صب  �صالحيتها  مدة  �أن  ُيفرت�ص  قيادة  وهي 

حتى  م�صتمرة  عملياً  لكنها  جديد؛  وطني  جمل�ص  كّل  �نعقاد  عند  ��صتقالتها  تقدمي  عليها 

�الآن )�صنة 2012(. وقد و�جهت قيادة �ملنظمة �أزمة وفاة عدد من �أع�صائها و��صتنكاف �أو 

�ن�صحاب �أو جتميد ع�صوية �لبع�ص �الآخر، وهو ما �صبب لها م�صاكل يف �كتمال ن�صابها 

�أع�صائها هم يا�رش عرفات، ويا�رش عمرو،  �لقر�ر�ت. وقد تويف �صتة من  �لالزم التخاذ 

�لنجاب، وفي�صل �حل�صيني، و�إميل جرجوعي، و�صمري غو�صة. وهو ما هدد  و�صليمان 

ن�صاب �لثلثني �لالزم النعقادها، الأنها مكونة من 18 ع�صو�ً. وقد ��صطرت قيادة �ملنظمة 

لعقد جمل�ص وطني فل�صطيني يف 2009/8/25، دومنا جتديد �أو تغيري يف ع�صويته �لقدية، 

ودون م�صاركة من حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي. وقد ح�رش �ملجل�ص 325 ع�صو�ً من �أ�صل 

�أكث من 700 ع�صو ما ز�لو� على قيد �حلياة من �أع�صاء جمل�ص �صنة 1996. ومّت �نتخاب 

�صتة �أع�صاء جدد للجنة �لتنفيذية. 

وكان من �لالفت للنظر دخول �صالح ر�أفت ممثالً حلركة فد�، بينما كان يا�رش عبد ربه 

قد دخل �للجنة �لتنفيذية قبل ذلك ب�صنو�ت ممثالً �أي�صاً حلركة فد�، �لتي تركها فيما بعد، 

�ل�صعب  حزب  هما  �آخرين  وحزبني  فد�  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن  �لتنفيذية.  يف  بقي  لكنه 

�صنة  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �نتخابات  يف  متحالفني  دخلو�  قد  كانو�  �لديوقر�طية  و�جلبهة 

يف  لهم  بينما  مقعد�ً،   132 �أ�صل  من  فقط  مقعدين  على  �إال  حتالفهم  يح�صل  ومل   ،2006

�لتي  وهي  �إطالقاً،  حلما�ص  وجود  ال  �لذي  �لوقت  يف  �أع�صاء؛  �أربعة  �لتنفيذية  �للجنة 

ح�صلت يف �نتخابات �صنة 2006 على 74 مقعد�ً )مع �أربعة مقاعد �أخرى مل�صتقلني �أدخلتهم 

يف قو�ئمها(؛ �أي 56-59% من مقاعد �ملجل�ص.

�أن �للجنة �لتنفيذية عينت يا�رش عبد ربه رئي�صاً للجنة خطة  وكان من �لالفت للنظر 

تطوير �ملنظمة ودو�ئرها، مع �حتفاظه باأمانة �رّش �للجنة �لتنفيذية، وهو �لذي فقد �صفته 

�لتمثيلية �لتي دخل على �أ�صا�صها للقيادة �لفل�صطينية. كما عينت �للجنة �لتنفيذية �صالح 

ر�أفت )�أمني عام فد�( رئي�صاً للد�ئرة �لع�صكرية يف �ملنظمة، �لتي يفرت�ص �أن تكون من �أهم 

�لدو�ئر و�أخطرها و�أكثها حيوية، الأن جوهر م�رشوع �ملنظمة هو م�رشوع �لتحرير، مع 

لكل من يعمل  �لفل�صطينية )مع �الحرت�م و�لتقدير  �الأحز�ب  �أ�صغر  �أن فد� هو من  �لعلم 

وال  م�صلحاً،  ذر�عاً  يلك  وال  �لفعلي(،  �أو  �حلزبي  حجمه  كان  مهما  لفل�صطني  خمل�صاً 

ي�صارك بعمل ع�صكري مقاوم. 
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ثالثًا: اإ�شكالية �شناعة القرار �اآلياته:

فر�صت �صخ�صية رئي�ص �ملنظمة نف�صها على عملية �صناعة �لقر�ر يف د�خلها، وكان 

�لرئي�ص يا�رش عرفات حمط �نتقاد �لكثريين �صو�ء من زمالئه يف فتح نف�صها �أم من باقي 

وخ�صو�صاً  بقوة  بيده  �ل�صلطات  وي�صك  �لقر�ر  يف  يتفرد  باأنه  و�مل�صتقلني  �لف�صائل 

�الأمر  �أمام  �ملنظمة  يف  زمالءه  ي�صع  كان  ما  وكثري�ً  و�ملالية،  و�لع�صكرية  �ل�صيا�صية 

�لو�قع.

وقد تر�فق مع ذلك �أن �ملوؤ�ص�صات �لرقابية و�لت�رشيعية مل تكن تنعقد �إال على فرت�ت 

لتفعل  �لتنفيذية  للقيادة  �ملجال  ويفتح  و�ملحا�صبة،  �لرقابة  �آليات  ي�صعف  مما  متباعدة، 

11 دورة يف �ل�صنو�ت  ما تريد. وعلى �صبيل �ملثال فقد عقد �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني 

�لثانية  �لع�رش  �ل�صنو�ت  يف  دور�ت  خم�ص  وعقد   ،1973-1964 عمره  من  �الأوىل  �لع�رش 

يعقد  ومل   ،)1993-1984( �لثالثة  �لع�رش  �ل�صنو�ت  يف  دور�ت  �أربع  وعقد   ،1983-1974

�صوى دورتني خالل �ل�صنو�ت �لـ 19 �لتالية )1994-2012(. هذ� �إذ� �صلمنا جدالً �أن دورة 

ب�صبب عالمات  ��صم دورة،  �أن يطلق عليهما  ت�صتحقان   2009 �صنة  1996 ودورة  �صنة 

�ال�صتفهام �لتي ر�فقت �نعقادهما �صو�ء ب�صبب �لع�صوية �أم ب�صبب �ل�رشور�ت �خلا�صة 

�للجنة  �أع�صاء  ال�صتكمال  �أو  �لوطني  �مليثاق  بنود  الإلغاء  و�حد  ليوم  منهما  كّل  بعقد 

�لتنفيذية. 

�الأحو�ل، وحتى  �أف�صل  �أيام، يف  تزيد عن ب�صعة  �الأخرى  �لدور�ت  �أي من  تكن  ومل 

عندما كانت تعقد �لدور�ت فاإن جزء�ً ال ي�صتهان به من وقت �ملجل�ص كان ي�صتهلك يف �أمور 

�حتفالية وكلمات خطابية، �أما قر�ر�ت �ملجل�ص �لوطني �لفل�صطيني، طو�ل تاريخه، فكانت 

ُتتَّخذ يف معظم �الأحيان بالت�صفيق، ودومنا حاجة لعدِّ �أ�صو�ت �ملو�فقني �أو �ملعرت�صني.

وال يكن �إلقاء �للوم بالكامل على �لقيادة �لفل�صطينية يف عدم �نتظام دور�ت �ملجل�ص، 

ومو�قف  �خلارج،  يف  �لفل�صطيني  و�ل�صتات  �لد�خل  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  حالة  �إن  �إذ 

�الأنظمة �لعربية من �ملنظمة، و�أجند�تها �ل�صيا�صية �خلا�صة و��صرت�طاتها �مل�صبقة، �أو عدم 

رغبتها بتحمل م�صوؤولية عقد هكذ� لقاء�ت، كانت تتطلب جهود�ً ��صتثنائية لعقد �ملجل�ص 

�لوطني.
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حمايدة،  بيئة  وال  ممهدة،  �صهلة  بيئة  بال�رشورة  تكن  مل  �لعربية  �لبيئة  فاإن  وهكذ� 

وكان ال بّد يف �أحيان عديدة من دفع �أثمان �صيا�صية قبل �صماح �الأنظمة �لعربية للمنظمة 

بحرية �لعمل لقياد�تها وملوؤ�ص�صاتها �لد�صتورية ولدو�ئرها بحرية �لعمل، غري �أنه ُيح�صب 

وجه  يف  تتعقد  �الأمور  كانت  عندما  �ملجل�ص  لعقد  منا�صباً  مالذ�ً  توفر  كانت  �أنها  للجز�ئر 

قيادة �ملنظمة.

ومع ت�صاعد �صعبية �لتيار �الإ�صالمي، ومع �النتفا�صة �ملباركة )1987-1993(، ومع 

�نتفا�صة �الأق�صى )2000-2005(، ومع فوز حما�ص يف �النتخابات �صنة 2006، كان من 

�لو��صح �أن �صناعة �لقر�ر يف �ملنظمة تفتقد �إىل وجود �رشكاء كبار وذوي �صعبية و��صعة 

كاجلبهة  نف�صها،  �ملنظمة  يف  �الأ�صا�صيني  فتح  �رشكاء  �أن  كما  �لفل�صطينية.  �ل�صاحة  يف 

�ل�صعبية و�جلبهة �لديوقر�طية، �ن�صمو� �إىل حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي يف معار�صة فتح 

لتجد فتح  �أو�صلو و��صتحقاقاته؛  �ل�صلمية و�تفاق  �لت�صوية  ب�صاأن م�صار  �ملنظمة  وقيادة 

نف�صها عملياً متفردة يف �صناعة �لقر�ر يف �ملنظمة، و�إن كانت مدعومة من بع�ص �الأحز�ب 

�ل�صغرية غري ذ�ت �لتاأثري يف �ل�صاحة �لفل�صطينية.

بناء  �إعادة  2005 على  �لقاهرة �صنة  �تفاق  بناء على  لقد كان هناك تو�فق فل�صطيني 

ورفاقه(  �لزعنون  )�صليم  �لوطني  �ملجل�ص  رئا�صة  بذلت  وقد  وتفعيلها.  �لتحرير  منظمة 

جهود�ً و��صحة يف �صيف تلك �ل�صنة يف �لتو��صل مع �لف�صائل �لفل�صطينية، للو�صول �إىل 

تو�فق ب�صاأن طريقة �ختيار �ملجل�ص �لوطني وعدد �أع�صائه. وقد كان هناك �صبه �إجماع 

منا�صفة  �لتمثيل  يكون  و�أن  ع�صو،   300 حدود  يف  �ملجل�ص  �أع�صاء  عدد  يكون  �أن  على 

ت�صور  هناك  وكان  منتخباً.  بالد�خل  �ملتعلق  �لن�صف  يكون  و�أن  و�خلارج،  �لد�خل  بني 

يقابلهم عدد  �لد�خل؛  132 هم ممثلو  �لـ  �ملنتخبني  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  �أع�صاء  باأن يكون 

)�إن مل تكن هناك ��صتطاعة الإجر�ء  �لتو�فق عليه  �أو يتم  ُينتخب  مماثل من �خلارج ممن 

�لباقني من  36 ع�صو�ً  �لـ  �ختيار  يتم  بينما  264 ع�صو�ً؛  �ملجموع  �النتخابات(، في�صبح 

�أع�صاء �للجنة �لتنفيذية �ل�صابقني ومن �لرموز و�لفعاليات �لوطنية.

غري �أن فوز حما�ص �ملفاجئ يف �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي )74 مقعد�ً مقابل 45 مقعد�ً 

ل م�صرية �إ�صالح �ملنظمة، وتلغي �الأفكار �ل�صابقة �ملطروحة؛  لفتح( جعل قيادة فتح تعطِّ

بل وتدفع رئي�ص �ملجل�ص �صليم �لزعنون للرت�جع عما كان يديل به من �قرت�حات، ويعلن 

�أن �أع�صاء �لت�رشيعي �جلدد �صيتم �إ�صافتهم �إىل �الأع�صاء �لـ 717 ممن بقو� على قيد �حلياة 



62

اأزمة امل�سروع الوطني الفل�سطيني والآفاق املحتملة

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

من جمل�ص �صنة 1996. وهو ما يعني عملياً �أن قيادة فتح �أو�صدت �أبو�ب �ملنظمة يف وجه 

حما�ص، ويف وجه دخول �لف�صائل �إىل �ملنظمة وفق �أحجامها و�صعبيتها �حلقيقية، وهو ما 

ل �الإمكانية �لعملية ل�صناعة �لقر�ر �لفل�صطيني حتت مظلة و�حدة جامعة  يعني �أي�صاً تعطُّ

هي �ملنظمة.

رابعًا: اإ�شكالية ت�شا�ؤل الد�ر �التاأثري:

تاأثريها  و�أدو�ت  �نزو�ء دو�ئرها  �أو  للمنظمة، وت�صاوؤل  �ملوؤ�ص�صي  �لعمل  مع تر�جع 

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  ت�صخم  ومع  �خلارجي،  و�لعامل  �لفل�صطيني  �ل�صعب  مع  وتفاعلها 

�أم�صت �ملنظمة ظالً باهتاً ال ي�صعر به معظم �لفل�صطينيني يف �لد�خل و�خلارج.

�أما �ل�صلطة �لفل�صطينية �لتي �أن�صاأتها �ملنظمة و�لتي يفرت�ص �أن تكون �إحدى �أدو�تها 

�صوؤون  ولتدير  �ملوظفني،  من  �الآالف  ع�رش�ت  لتوظف  وكبت  �ت�صعت  فقد  �لن�صالية، 

حياة �أكث من �أربعة ماليني فل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، بينما كانت بع�ص 

دو�ئر �ملنظمة غري قادرة على توظيف ب�صعة �أ�صخا�ص لديها. وقد بد� �ملظهر �رشيالياً، �إذ 

�أ�صبحت �ملنظمة وكاأنها د�ئرة من دو�ئر �ل�صلطة �أو �أد�ة من �أدو�تها.

“�ملمثل  �لر�صمية  �لناحية  من  ز�لت  ما  الأنها  �لتحرير  مبنظمة  �حتفظت  فتح  قيادة 

وبناء  و�التفاقيات  �ملفاو�صات  عقد  يتم  حيث  �لفل�صطيني،  لل�صعب  �لوحيد”  �ل�رشعي 

“غرفة  �لتحرير يف  بقيت منظمة  با�صمها وحتت غطائها. وعملياً  �لدبلوما�صية  �لعالقات 

�الإنعا�ص” �أو “�لعناية �ملركزة” مبا يكفي ال�صتمر�رها يف �حلياة، ومبا يكفي الأخذ ختمها 

وغطائها وبركاتها لقر�ر�ت و�إجر�ء�ت قيادتها وقيادة �ل�صلطة.

خام�شًا: اإ�شكالية الر�ؤية �امل�شار �املرجعية:

وخطوطها  وم�صارها  روؤيتها  وحتدد  �لتحرير  منظمة  حتكم  �لتي  �ملرجعية  هي  ما 

�لذي مّت  �لذي يتو�فق مع خطها �ال�صرت�تيجي  �ل�صيا�صي  �حلمر�ء؟ كما حتدد برناجمها 

�إن�صاوؤها على �أ�صا�صه؟ هل هو �مليثاق �لوطني �لفل�صطيني؟ �أم برنامج �لنقاط �لع�رش؟ �أم 

�إعالن �ال�صتقالل؟ �أم �تفاقية �أو�صلو؟ �أم �ملبادرة �لعربية؟ �أم خريطة �لطريق؟



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات 63

قراءة نقدية يف جتربة منظمة التحرير الفل�سطينية

�أ�صا�صه دخلت حركة  �لتا�صعة من �مليثاق �لوطني �لفل�صطيني �لذي على  تن�ّص �ملادة 

فتح منظمة �لتحرير باأن “�لكفاح �مل�صلح هو �لطريق �لوحيد لتحرير فل�صطني، وهو بذلك 

��صرت�تيجية ولي�ص تكتيكاً”.

�ل�صعبية  �لتحرير  حرب  نو�ة  ي�صكل  �لفد�ئي  “�لعمل  �أن  على  �لعا�رشة  �ملادة  وتن�ّص 

�لفل�صطينية، وهذ� يقت�صي ت�صعيده و�صموله وحمايته، وتعبئة كافة �لطاقات �جلماهريية 

و�لعملية �لفل�صطينية وتنظيمها و�إ�رش�كها يف �لثورة �لفل�صطينية �مل�صلحة”.

�إ�رش�ئيل  وقيام   ،1947 عام  جرى  �لذي  فل�صطني  “تق�صيم  �أن  على   19 �ملادة  وتن�ّص 

باطل من �أ�صا�صه مهما طال عليه �لزمن ملغايرته الإر�دة �ل�صعب �لفل�صطيني وحقه �لطبيعي 

يف وطنه”.

بالثورة  ذ�ته  عن  معب�ً  �لفل�صطيني  �لعربي  “�ل�صعب  �أن  على   21 �ملادة  وتن�ّص   

كامالً،  حترير�ً  فل�صطني  حترير  عن  �لبديلة  �حللول  كّل  يرف�ص  �مل�صلحة  �لفل�صطينية 

ويرف�ص كّل �مل�صاريع �لر�مية �إىل ت�صفية �لق�صية �لفل�صطينية �أو تدويلها”.

وتن�ّص �ملادة 29 عل �أن “�ملقاتلني وحملة �ل�صالح يف معركة �لتحرير هم نو�ة �جلي�ص 

�ل�صعبي �لذي �صيكون �لدرع �لو�قي ملكت�صبات �ل�صعب �لفل�صطيني”.

والأي قارئ ملو�د �مليثاق �لوطني �لفل�صطيني �لذي قامت على �أ�صا�صه منظمة �لتحرير 

ب�صكل  تعب  �لتي  �جلهة  وعن  وهويتها،  �ملنظمة  لر�صالة  �الأقرب  �جلهة  عن  يت�صاءل  �أن 

�أف�صل عن �أهد�فها وغاياتها؟!

يف �صنة 1974 جاء برنامج �لنقاط �لع�رش لي�صمح للمنظمة بالعمل �ملرحلي، و�حللول 

�أي جزء يتم حتريره من فل�صطني؛  “�ل�صلطة �ملقاتلة” على  �جلزئية، وي�صمح لها باإقامة 

هو  �لع�صكري  �لن�صال  يعد  مل  �أن  بعد  و�لتفاو�صي،  �ل�صيا�صي  للعمل  �العتبار  ويعطي 

�ملجل�ص  يف  �ال�صتقالل  �إعالن  جاء   1988 �صنة  ويف  فل�صطني.  لتحرير  �لوحيد  �لطريق 

�لوطني �لـ 19، ليحمل يف طياته �عرت�فاً بقر�ر تق�صيم فل�صطني )�لذي قامت ب�صببه حرب 

ق�صية  مع  يتعامل  �لذي   242 قر�ر  فيها  مبا  �ملتحدة  �الأمم  بقر�ر�ت  و�عرت�فاً   ،)1948

“نبذ  �لفل�صطينية  �لقيادة  �إعالن  باأ�صابيع  ذلك  بعد  وليتلوه  الجئني؛  كق�صية  فل�صطني 

ة للتو��صل بني �ملنظمة و�لواليات �ملتحدة. �الإرهاب” ليفتح ُكوَّ
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“�إ�رش�ئيل” يف  �ملنظمة بحق  قيادة  1993 فقد �عرتفت فيه  �صنة  �أو�صلو يف  �تفاق  �أما 

�ل�صلمية،  �لت�صوية  مب�صار  �ملنظمة  و�لتزمت  �لتاريخية،  فل�صطني  �أر�ص  من   %77 نحو 

و�الكتفاء  �أهد�فها،  لتحقيق  “�لعنف”  �إىل  �للجوء  وعدم  �مل�صلح،  �لكفاح  عن  وبالتخلي 

�أن  �أنياب، قبل  �أو  �أظافر  �لتحرير دون  �أ�صبحت منظمة  �ل�صلمية. وهكذ�  فقط بالو�صائل 

تتمكن من �إقامة �لدولة �لفل�صطينية على �أر�ص �ل�صفة و�لقطاع، وقبل �أن تتمكن من حّل 

�لق�صايا �الأ�صا�صية �ملرتبطة مب�صتقبل �لالجئني وم�صتقبل �لقد�ص وم�صتقبل �مل�صتعمر�ت 

�أو  �أر�صها  �لفل�صطينية �ملفرت�صة على  �لدولة  �أن تتحدد مدى �صيادة  �الإ�رش�ئيلية، وقبل 

م�صاحاتها �لنهائية... وكّل ذلك مّت ربطه بعملية �لتفاو�ص �ل�صلمي مع �لعدو �الإ�رش�ئيلي، 

ووفق  مز�جه،  وفق  �الأمور  �صيدير  و�لذي  خريية،  جمعية  لي�ص  بالتاأكيد  هو  �لذي 

مقت�صيات م�صلحته.

�ملرجعية  كانت  فاإذ�  حقيقية،  �إ�صكالية  �أمام  نف�صه  �لفل�صطيني  �ل�صعب  وجد  وهكذ� 

�لفل�صطيني، فعند ذلك  �لوطني  �مليثاق  �ل�صعب هي  �إليها  �أن يحتكم  �لتي يجب  �حلقيقية 

�صتكون حما�ص و�جلهاد، وهي ف�صائل خارج منظمة �لتحرير، �أقرب �إىل �ملنظمة و�أهد�فها 

من �لف�صائل �لتي تقود �ملنظمة وت�صارك يف ع�صويتها! و�لتي لو حوكمت �إىل �مليثاق نف�صه 

ملا �نطبقت عليها معايري ع�صوية �ملجل�ص، والُتهمت باأقذع �التهامات. 

�أما �الإ�صكالية �لثانية فهي مرتبطة باملعايري �لتي يتم على �أ�صا�صها دخول �ملنظمة، فاإذ� 

يدخل  من  على  و�صت�صرتط  �لدولية،  �لرباعية  ل�رشوط  �صت�صتجيب  �ملنظمة  قيادة  كانت 

فاإنها  تالها(  وما  �أو�صلو  )خ�صو�صاً  �تفاقيات  من  به  �لتزمت  مبا  �اللتز�م  ع�صويتها  يف 

عند ذلك �صتحدد ع�صويتها بتلك �لف�صائل و�ل�صخ�صيات �لتي تقبل بالتنازل عن معظم 

فل�صطني وتعرتف بـ“�إ�رش�ئيل”، وهو ما لن تقبله حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي.

فاإنها  كله،  �لفل�صطيني  �ل�صعب  بيت  هي  �ملنظمة  تكون  �أن  عليه  �ملتفق  من  كان  و�إذ� 

باأية  �أحد�ً  تلزم  و�أال  وف�صائله،  وفئاته  �لفل�صطيني  �ل�صعب  �أطياف  كافة  ت�صع  �أن  يجب 

��صرت�طات م�صبقة، وخ�صو�صاً �إذ� ما تعلق �الأمر بتنازالت �أحدثتها قيادة �ملنظمة خمالفة 

�أن  �إن من حّق �ل�صعب �لفل�صطيني يف �لد�خل و�خلارج  لن�صو�ص �مليثاق �لوطني نف�صه. 

�إر�دته. ومن  يختار جمل�صه �لوطني بحرية و�صفافية، و�أن يختار قيادته �لتي تعب عن 

حقه �أن يعيد بناء وترتيب وتفعيل بيته �لفل�صطيني بال�صكل �لذي يخدم م�صاحله �لعليا. 

ومن حقه �أن ير�جع و�أن يلغي �أية �تفاقيات �أو معاهد�ت �أو قر�ر�ت تتعار�ص مع حقوقه 

يف �أر�صه ومقد�صاته ومع ثو�بته �لوطنية.
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خامتة:

�أن تقوم قيادتها  بّد  �أزمتها ومن غرفة �الإنعا�ص، ال  �لتحرير من  حتى تخرج منظمة 

)قيادة فتح( بفتح �أبو�بها ب�رشعة لكافة �لف�صائل �لفل�صطينية، مبا فيها حما�ص و�جلهاد 

على  �الأولوية  وتفعيلها  �لتحرير  منظمة  �إ�صالح  مبادرة  تاأخذ  �أن  بّد  وال  �الإ�صالمي. 

�لرتتيبات �ملتعلقة مبلف �ل�صلطة �لفل�صطينية، �إذ �إن �لرتتيبات �ملتعلقة بال�صلطة كاحلكومة 

وهو  عليها،  �الإ�رش�ئيلي  �ل�صكوت  �أو  باملو�فقة  مرتهنة  �الأمنية  و�الأجهزة  و�النتخابات 

من  �لفل�صطيني  �لقر�ر  يف  مبا�رش،  غري  ب�صكل  و�إن  �أ�صا�صياً،  العباً  “�إ�رش�ئيل”  يجعل  ما 

و�مل�صالح  �ملعايري  �صمن  عليه  �لكلية  �أو  �جلزئية  �ملو�فقة  �أو  تعطيله،  على  �لقدرة  حيث 

�الإ�رش�ئيلية. 

متثيل  يف  �حلقيقي  ودورها  حجمها  �إىل  �صيعيدها  �أوالً  �لتحرير  منظمة  تفعيل  �إن 

�خلارجية.  لالإر�دة  �الرتهان  عن  وبعيد�ً  و�خلارج،  �لد�خل  يف  �لفل�صطيني  �ل�صعب 

�لتحرير  �أدو�ت منظمة  كاأحد  �لطبيعي  �إىل حجمها  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن يعيد  ويكن 

�صكلها �حلايل  يعيد تعريف دورها بحيث تخرج من  و�أن  �لوطنية،  �الأهد�ف  يف حتقيق 

ك�صلطة وظيفية تخدم �الحتالل �أكث مما تخدم م�رشوع حترير فل�صطني وقيام للدولة 

�مل�صتقلة. �لفل�صطينية 

�إن �ملطلوب �أن ت�صبح �ملنظمة مظلًة جامعة لل�صعب �لفل�صطيني، وحتى يتحقق ذلك 

فال بّد من برنامج لبناء �لثقة بني �لف�صائل و�لفعاليات �لفل�صطينية، و�أن يتم و�صع �آلية 

و��صتبعاد  حتييد  يتم  و�أن  لل�صلطة،  �ل�صلمي  و�لتد�ول  �الختالف  الإد�رة  عليها  متو�فق 

�لفل�صطيني.  �لقر�ر  �صناعة  يف  و�الأمريكي  �الإ�رش�ئيلي  وخ�صو�صاً  �خلارجي  �لتاأثري 

�مليثاق  �إىل  �أ�صا�صاً  ي�صتند  فل�صطيني  �صيا�صي  برنامج  على  �لتو�فق  يتم  �أن  ويجب 

 ،2005 �صنة  �لقاهرة  كاتفاق  �لتالية  �لفل�صطينية  و�لتو�فقات  �التفاقات  و�إىل  �لوطني، 

ووثيقة �لوفاق �لوطني �صنة 2006، و�تفاق مكة �صنة 2007، ووثيقة �مل�صاحلة �لوطنية 

.2011 �صنة 
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قراءة نقدية يف جتربة ال�صلطة الوطنية 

الفل�صطينية

*
اأ. وائل �شعد

مقدمة:

قبل  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  مع  �صيا�صية  ت�صوية  �إىل  بالذهاب  �لقبول  فكرة  ت�صكلت 

تبنته  �لذي  �لع�رش  �لنقاط  برنامج  ج�صد  حيث  �أو�صلو،  �تفاق  توقيع  من  طويلة  �صنو�ت 

�إذ  �لوقت؛  ذلك  منذ  �ل�صيا�صي  م�رشوعها  روح   1974 �صنة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة 

مّت  فل�صطني، كما  �أر�ص  يتم حتريره من  �أي جزء  فل�صطينية على  �إقامة �صلطة  �إىل  هدف 

تثبيته �صنة 1988 مع رفع �صعار دولتني ل�صعبني و�لقبول بقر�ري 242 و338.

ن�صاأت �ل�صلطة �لفل�صطينية �صنة 1994 على خلفية توقيع �تفاق �أو�صلو، وقد حر�صت 

“�إ�رش�ئيل” بذهابها �إىل �ملفاو�صات على �لتخل�ص من �إد�رة �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة، 

�النتفا�صة  �أثناء  يف  تكبدتها  �لتي  و�ملعنوية  و�ملادية  �لب�رشية  �خل�صائر  بعد  خ�صو�صاً 

على  و�خلوف  �لديوغر�يف  �خلطر  عقدة  �صكلت  كذلك  1987-1993؛  �لفرتة  يف  �ملباركة 

هويتها �ليهودية �أحد �أهم �صياقات �لت�صوية، وخ�صو�صاً �أن كل �ملوؤ�رش�ت كانت و��صحة 

باأنها ت�صري نحو �لتفوق �لفل�صطيني �لعددي يف فل�صطني �لتاريخية.

كذلك �حتفظت “�إ�رش�ئيل” بالكثري من عنا�رش �لقوة يف �تفاقيات �ملرحلة �الأوىل، مما 

فربطت  �لفل�صطينية،  �لدولة  وم�رشوع  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  م�صتقبل  يف  �لتاأثري  لها  �أتاح 

بات  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيادة  حترك  �أن  درجة  �إىل  بها؛  لل�صلطة  �الأ�صا�صية  �ملكونات 

“�إ�رش�ئيل” ب�صيطرتها على �ملعابر �حلدودية،  �إ�رش�ئيلي. كذلك �حتفظت  �إذن  �إىل  يحتاج 

وربطت �صبكة �لكهرباء و�ملياه و�الت�صاالت بها �أي�صاً. كما قيدت �القت�صاد �لفل�صطيني 

 ،)Paris Protocol باتفاق باري�ص �مللحق باتفاق �أو�صلو )بروتوكول باري�ص �القت�صادي

�إعاقة بناء �قت�صاد فل�صطيني تنموي يهيئ القت�صاد دولة قادرة  �لذي ما ز�ل ي�صهم يف 

على �لقيام بو�جباتها دون �أمو�ل �لدول �ملانحة.

للدر��صات  �لزيتونة  مركز  يف  �لعام  للمدير  م�صاعد�ً  ويعمل  �لفل�صطينية،  �لدر��صات  يف  متخ�ص�ص  باحث   
*

و�ال�صت�صار�ت يف بريوت.
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و�ملتعلقة  �الأ�صا�صية  �لق�صايا  برتحيل  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  قبول  �صكل  كما 

�ملرحلة  �إىل  و�ل�صيادة  و�ملياه،  و�حلدود  و�مل�صتوطنات،  و�لقد�ص،  �لالجئني،  مب�صتقبل 

حالة  �إىل  وحتولها  �لتفاو�صية  �لعملية  �صري  على  الحقاً  �نعك�صت  �صعف  نقطة  �لنهائية، 

جتميلية ل�صورة �ملحتل �لر�غب بال�صالم.

وبعد مرور �أكث من 19 عاماً على توقيع �تفاق �أو�صلو ما ز�لت �ل�صلطة �لفل�صطينية 

�لدولة  حلم  حتقيق  عن  عاجزة  �الأمنية،  �الإ�رش�ئيلية  �ملتطلبات  تنفيذها  من  �لرغم  على 

�لتي فر�صها  �الإ�رش�ئيلية  �لقيود  ر من  �لتحرُّ �أنها عاجزة عن  �لفل�صطينية �ملوعودة، كما 

�تفاق �أو�صلو على كافة �مل�صتويات �ل�صيا�صية و�الأمنية و�القت�صادية، وهو ما َولَّد حالت 

�إحباط فل�صطينية �صعبية، وحتى ر�صمية على م�صتوى قياد�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية، من 

م�صار �لت�صوية �ل�صلمية.

اأ�ًل: ال�شـلطـة الفل�شـطينيــة �الــوـ�شع الفل�شـطينـي 

الداخلي:

الإجر�ء قر�ءة نقدية مو�صوعية لتجربة �ل�صلطة �لفل�صطينية يف �لو�صع �لد�خلي ال بدَّ 

من و�صع جمموعة من �ملحدد�ت �لتي حكمت عالقة �ل�صلطة �لفل�صطينية بالف�صائل.

تفرد حركة فتح يف حتديد �مل�صار �ل�صيا�صي �لفل�صطيني.  .1

��صتخد�ُم حركِة فتح �ل�صلطَة �لتي تقودها يف �أكث من موقع لفر�ص ر�أيها.  .2

�عتماد �ل�صلطة �لفل�صطينية و�لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني ب�صكل عام على �لكاريزما   .3

�لفل�صطينية؛ و�لتي ي�صعب معها بناء نظام �صيا�صي موؤ�ص�صاتي  �ل�صخ�صية للقيادة 

قد ي�صكل نو�ة مل�رشوع دولة.

�ملنفعة  على  �لقائم  �لنظام  )�أي  “�لزبائنية”  نظام  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قيادة  �عتماد   .4

�ل�صلطة،  �إد�رة  عملية  يف  كبري  حٍد  �إىل  و�ملروؤو�ص(  �لرئي�ص  بني  �ملتبادلة  �ل�صخ�صية 

وحتكم �مل�صالح �خلا�صة باالأد�ء �لعام.

و�لقبول  �أو�صلو،  منذ  �ملفاو�صات  عملية  يف  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �لكفاءة  تدين   .5

بالتز�مات �أمنية �نعك�صت �صلباً على �لعالقات �لفل�صطينية �لد�خلية.

�عتماد مبد�أ وحد�نية �خليار �ل�صيا�صي؛ �أي �أنه ال خيار �أمام �ل�صلطة �لفل�صطينية �صوى   .6

�لر�حل يا�رش عرفات  �لرئي�ص  �أن  خيار �ملفاو�صات ثم �ملفاو�صات، وعلى �لرغم من 
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��صتخدم �ملقاومة �أحياناً ب�صكل تكتيكي وخ�صو�صاً قبيل وفاته، �إال �أن هذ� �الأ�صلوب 

�نتهى مع قدوم �لرئي�ص حممود عبا�ص.

�نتقال مظاهر �ل�صعف و�لرتهل و�لف�صاد �الإد�ري و�ملوؤ�ص�صي يف منظمة �لتحرير �إىل   .7

�ل�صلطة �لفل�صطينية؛ و�إ�صهام �أمو�ل �ملانحني بتعميق �لف�صاد.

وبناء على ما تقدم فاإن �صياقات عمل �ل�صلطة �لفل�صطينية ولدت مقيدة ب�صكل �أو باآخر 

زمني،  �صقف  له  لي�ص  �صيا�صي  باتفاق  ومقيدة  �لو�حد،  و�حلزب  �لو�حد  �لرجل  بقر�ر 

ويحكم م�صارها وفق �مل�صلحة �لكلية للمحتل، �لذي حر�ص على ��صتمر�ر هذه �ل�صلطة 

طول �لعقدين �ملا�صيني �صمن د�ئرة �لكيان �لوظيفي.

عن  �أو�صلو  التفاق  �ملعار�صة  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �لتيار�ت  من  عدد  �متناع  ومع 

دو�ئر  مبعظم  �لفتحاوي  �لتفرد  حالة  ��صتمرت   ،1996 �صنة  �النتخابات  يف  �مل�صاركة 

وموؤ�ص�صات �ل�صلطة �لفل�صطينية، حيث فاز من مر�صحي �لقو�ئم �لر�صمية حلركة فتح 

50 مر�صحاً من �صمنهم ثالثة غري منتمني �إىل حركة فتح، وجنح من �أع�صاء حركة فتح من 

�لذين تر�صحو� خارج �لقو�ئم 21 مر�صحاً، وبذلك ح�صلت فتح على 68 مقعد من �أ�صل 

. كما �حتلت حركة فتح على 
11996 88 من مقاعد �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني ل�صنة 

�الأقل موقعني من �ملو�قع �لثالثة يف �لوز�ر�ت )وزير، ووكيل وز�رة، ووكيل م�صاعد(، و�أن 

�لع�رشين  �لوز�ر�ت  يف  �الأربعني  �مل�صاعدين  و�لوكالء  �لوكالء  جمموع  من  �صخ�صاً   33“

، �أما �لبقية فهم من �مل�صتقلني �لذين متيل غالبيتهم �إىل 
كانو� �صنة 1996 من حركة فتح”2

حركة فتح.

�ل�صلطة  قيام  فاإن  �لفل�صطيني،  �لوطني  �مل�رشوع  �أزمة  عن  �لبحث  �إطار  يف  �أننا  ومبا 

بدت  حتى  �لزمن  مع  ت�صاءلت  �لتي  �لتحرير،  منظمة  حتجيم  يف  �أ�صهم  �لفل�صطينية 

وكاأنها د�ئرة من دو�ئر �ل�صلطة، كما �أ�صهم قيام �ل�صلطة وحتجيم دور �ملنظمة يف تغييب 

فل�صطينيي �خلارج عن ق�صيتهم وعن ممار�صة و�جباتهم وحقوقهم �لوطنية.

�الحتكار  بك�رش  �أمالً   ،2006 �صنة  �لفل�صطينية  �لت�رشيعية  �النتخابات  نتائج  حملت 

�ل�صيا�صي د�خل �ل�صلطة �لفل�صطينية، �إال �أن فوز حركة حما�ص باأغلبية �ملقاعد �لت�رشيعية، 

 ،)1998 �لفل�صطينية،  �لدر��صات  اأو�شلو )بريوت: موؤ�ص�صة  الفل�شطيني بعد  ال�شيا�شي  النظام   جميل هالل، 
1

�ص 187.

2 املرجع نف�شه، �ص 198.
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�أظهر �أن قيادة فتح ما ز�لت غري م�صتعدة متاماً لتقبُّل ��صتيعاب حما�ص يف �لنظام �ل�صيا�صي 

�لفل�صطيني، وال للتد�ول �ل�صلمي  لل�صلطة، فقامت بالعديد من �الإجر�ء�ت الإف�صال جتربة 

حركة حما�ص، مدعومة ب�صيا�صات و�إجر�ء�ت �إ�رش�ئيلية و�أمريكية تدفع بهذ� �الجتاه، �إىل 

جانب دول “�العتد�ل” �لعربي، وقد ت�صمن ذلك:

�إىل مكتب رئا�صة  �ملعابر  �الإعالمية و�إد�رة  �الأمنية و�ملوؤ�ص�صات  �الأجهزة  �إحلاق كافة   .1

�ل�صلطة.

ُبعيد   ،2006/2/13 يف  عقدها  جل�صة  يف  واليته  �ملنتهية  �لت�رشيعي  �ملجل�ص  م�صادقة   .2

حّق  �لرئا�صة  متنح  �لرئا�صية  �ملر��صيم  من  جمموعة  على  �لت�رشيعية،  �النتخابات 

ت�صكيل �ملحكمة �لد�صتورية دون م�صادقة �ملجل�ص �لت�رشيعي، وتعيني رئي�ص ديو�ن 

�ملوظفني ورئي�ص هيئة �لتقاعد ورئي�ص ديو�ن �لرقابة �ملالية و�الإد�رية، وتعديل ي�صمح 

بتعيني �أمني عام �ملجل�ص �لت�رشيعي من خارج �ملجل�ص، وقد توىل �صخ�صيات فتحاوية 

جميع هذه �ملنا�صب.

بحملة  و�لقيام  حما�ص،  برئا�صة  �جلديدة  �لفل�صطينية  �حلكومة  ت�صكيل  ��صتباق   .3

تعيينات وترقيات يف موؤ�ص�صات ووز�ر�ت �ل�صلطة �لفل�صطينية و�الأجهزة �الأمنية.

�نتز�ع �لتمثيل �لدبلوما�صي ومتابعة �ل�صفار�ت من �صالحيات وزير خارجية �ل�صلطة   .4

�لفل�صطينية، و�إعادتها مرة �أخرى بالد�ئرة �ل�صيا�صية �لتابعة ملنظمة �لتحرير.

من �لو��صح �أنه مّت عملية تفريغ مل�صمون �لعملية �لديوقر�طية، بقيادة رئا�صة �ل�صلطة 

�لفل�صطينية، مما �أ�صهم يف زيادة حالة �الحتقان �لد�خلي، كما دفعت �لعنا�رش �ملح�صوبة 

على فتح باجتاه رفع وترية �لفلتان �الأمني، وهو ما �أدى �إىل عملية �حل�صم �لع�صكري �لذي 

فر�صت فيه حركة حما�ص �صيطرتها على قطاع غزة يف حزير�ن/ يونيو 2007. 

ترتيب  وحماوالت  �لفل�صطينية  �الأطر�ف  بني  �التفاقيات  تعدد  من  �لرغم  وعلى 

�لوفاق �لوطني  2005، ووثيقة  �آذ�ر/ مار�ص  �لقاهرة  �تفاق  �لفل�صطيني، وتوقيع  �لبيت 

2006 و�تفاق مكة �صباط/ فب�ير 2007، وحتى �إعالن �لدوحة 2012، �إال �أن  �أيار/ مايو 

�النق�صام �لفل�صطيني مل ينتهِ، و�نك�صفت �لتاأثري�ت �خلارجية و�صغوط �لقوى �لدولية يف 

�لتاأثري على �لو�صع �لفل�صطيني �لد�خلي. 



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات 73

قراءة نقدية يف جتربة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

ثانيًا: اجلانب القت�شادي:

ُتعدُّ �لبنية �القت�صادية �لقوية الأي كيان �صيا�صي نا�صئ، �أحد �أهم مقومات بناء �لدول 

�ل�صلطة  ز�لت  ما  �الإطار  هذ�  ويف  وتقدمه،  مبجتمعها  �لنهو�ص  على  �لقادرة  �حلديثة 

عجز  �صّد  يف  �ملانحة  �لدول  على  تعتمد  �لزمن  من  عقدين  نحو  مرور  بعد  �لفل�صطينية 

فاتورة  لتغطية  جلها  يذهب  �أمريكي،  دوالر  مليار   1.3 بنحو  �صنوياً  �ملقدر  ميز�نيتها 

�لرو�تب �حلكومية للموظفني. ويف مقاربة ب�صيطة مع دولة مثل لبنان )حيث هناك تقارب 

�لقطاع  موظفي  عدد  يقدر  �صنوياً،  دوالر  مليار   45 يبلغ  حملي  بناجت  �ل�صكان(  عدد  يف 

�لعام فيه بنحو 175 �ألف موظف، مبا فيهم �الأمن �لد�خلي و�جلي�ص و�لذين يبلغ عددهم 

�ألف موظف   160 95,500، يف �ملقابل يقدر عدد موظفي �ل�صلطة �لفل�صطينية بنحو  نحو 

بينما يبلغ �لناجت �ملحلي �الإجمايل لل�صلطة نحو �صتة مليار�ت دوالر، وهو ما يظهر مدى 

�ملعاناة �القت�صادية لل�صلطة، كما ُيظهر حجم �لرتهل �لذي يعانيه �لقطاع �لعام يف �ل�صلطة 

يف  �لفل�صطينية  �الأمن  �أجهزة  عمل  وتقيد  �أ�صالً،  جي�ص  فيها  يوجد  ال  �لتي  �لفل�صطينية 

مناطق حمدودة �مل�صاحة و�ملهام.

�لو�صع �القت�صادي يف  �أ�صباب تردي  �آر�ء خب�ء �القت�صاد يف حتديد  �إىل  وبالرجوع 

�أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية، نرى �أن برتوكول باري�ص �القت�صادي �ملوقع �صنة 1994، 

يعّد �أحد �أهم �الأ�صباب �لتي �أ�صهمت يف حرمان �ل�صلطة �لفل�صطينية من و�صع �قت�صادي 

�لفل�صطيني يقع �صمن نطاق �الحتاد  فاإن �القت�صاد  تنموي؛ فح�صب برتوكول باري�ص 

�جلمركي مع “�إ�رش�ئيل”، مما يعني باأنه من �ل�صعب �حلديث عن نظام جتاري و�رشيبي 

فل�صطيني م�صتقل عن �لنظام �الإ�رش�ئيلي، وبالتايل يتوجب على �ل�صلطة �لفل�صطينية �أن 

�ملبا�رشة؛ وقد حدد  �أم غري  �ملبا�رشة  تفر�ص نف�ص معدالت �ل�رش�ئب �الإ�رش�ئيلية �صو�ء 

�ل�رشيبة  قيمة  يعادل  ما  وهو   ،%16-15 بني  �مل�صافة  �لقيمة  على  �ل�رشيبة  �لبتوكول 

�لطرفني يف  �ل�صا�صع بني  �لفارق  17%، مع  تبلغ  “�إ�رش�ئيل” و�لتي  �ملفرو�صة يف  تقريباً 

ن�صيب �لفرد من �لناجت �ملحلي �الإجمايل.
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جدول رقم 1: مقارنة معدل دخل الفرد الإ�رشائيلي والفل�شطيني 2011-1995 

)بالدولر(3

معدل دخل الفرد الفل�شطينيمعدل دخل الفرد الإ�رشائيليال�شنة

199517,3051,406

199618,4951,360

199718,5831,442

199918,0381,617

200217,1401,085

200418,5131,317

200620,5201,275

200827,4341,356

200926,0421,416

201028,5751,502

201131,2911,614

�لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   ،1999-1994 لل�صنو�ت  �لفل�صطيني  �لفرد  دخل  ملعدل  بالن�صبة   
3

احل�شابات القومية بالأ�شعار اجلارية والثابتة 1994-2000 )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 

2003(؛ وبالن�صبة لل�صنو�ت 2002-2006، �نظر: �صلطة �لنقد �لفل�صطينية ومعهد �أبحاث �ل�صيا�صات �القت�صادية 

�هلل،  ر�م  والجتماعي،  القت�شادي  املراقب  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي  و�جلهاز  )ما�ص(  �لفل�صطيني 

http://www.pma.ps/images/stories/economic_monitor/ يف:   ،2011 نوفمب  �الأول/  ت�رشين   ،26 �لعدد 

�جلهاز  �نظر:   ،2010-2008 لل�صنو�ت  وبالن�صبة  20ar.pdf%arabic-documents/monitor_26%-20؛ 

)الربع  الربعية  القومية  للح�شابات  الأولية  للتقديرات  ال�شحفي  اخلرب  �لفل�صطيني،  لالإح�صاء  �ملركزي 

http://www.pcbs. :2011(، يف �آذ�ر/ مار�ص  2010( )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني،  الرابع 

�جلهاز  �نظر:   ،2011 ل�صنة  وبالن�صبة  gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/NationalACc_Q410A.pdf؛ 

الربعية )الربع  القومية  الأولية للح�شابات  التقرير ال�شحفي للتقديرات  �لفل�صطيني،  �ملركزي لالإح�صاء 

http://www.pcbs. :2012(، يف �آذ�ر/ مار�ص  2011( )ر�م �هلل: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني،  الرابع 

gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/Q4_11a.pdf

�أما بالن�صبة ملعدل دخل �لفرد �الإ�رش�ئيلي لل�صنو�ت 1995-2004، �نظر:

Central Bureau of Statistics )CBS(, http://www1.cbs.gov.il/publications12/1478/pdf/t39.pdf؛ 

وبالن�صبة لل�صنو�ت 2006-2011، �نظر:

 CBS, http://www1.cbs.gov.il/hodaot2012n/08_12_056t1.pdf
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على  �ل�رش�ئب  من  �الإير�د�ت  جمع  �آلية  �لبوتوكول،  ت�صمنها  �لتي  �مل�صاوئ  ومن 

�لو�رد�ت �لفل�صطينية، حيث تعتمد ب�صكل رئي�صي على ما يعرف مببد�أ �لوجهة �لنهائية 

�مل�صتوردة متجهة  �ملو�د  �أن  �لتي تثبت  �لوثائق  �أنه يجب ت�صمني  �أي  �مل�صتوردة،  لل�صلع 

يف�صلون  �لفل�صطينيني  �لتجار  من  �لكثري  �أن  ومبا  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي  نحو 

خزينة  يحرم  ذلك  فاإن  �الإ�رش�ئيلية،  للعرقلة  تفادياً  �إ�رش�ئيلي  و�صيط  عب  �ال�صتري�د 

�ل�صلطة من �إير�د�ت �رشيبية.

 كذلك �الأمر بالن�صبة لعملية جمع وحتويل �أمو�ل �ملقا�صة �جلمركية �لتي ت�صتخدمها 

�ل�صلطة  على  �ل�صيا�صي  �ل�صغط  �أدو�ت  من  كاأد�ة  �الأحيان  من  كثري  يف  “�إ�رش�ئيل” 

�لفل�صطينية فتمتنع عن حتويلها �إىل خزينة �ل�صلطة، مما يلحق �رشر�ً مبا�رشة باالقت�صاد 

�لفل�صطيني.

�القت�صاد  خ�صائر  قيمة  قدرت  حيث  �الحتالل،  ب�صبب  �خل�صائر  جانب  �إىل  هذ�، 

وهو   ،
42010 ل�صنة  دوالر  مليار   6.9 بنحو  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ب�صبب  �لفل�صطيني 

�لذي يبلغ نحو �صتة مليار�ت دوالر،  �لفل�صطيني  �لناجت �ملحلي �الإجمايل  �أكب من حجم 

يل  جما الإ � ملحلي  � جت  لنا � حجم  بني  �صع  ل�صا � ق  ر لفا � �صح  يو يل  لتا � ل  و جلد � و

مل  باري�ص  �تفاقية  باأن  يوؤكد  مما  �لفل�صطيني،  �الإجمايل  �ملحلي  و�لناجت  �الإ�رش�ئيلي 

متكافئة. تكن 

ويف �إطار �مل�صاعد�ت �ملالية مليز�نية �ل�صلطة بلغ حجم م�صاعد�ت �لدول �ملانحة لل�صلطة 

4.448 مليار دوالر، مقابل ما تلقته �ل�صلطة  1994-2003، نحو  �لفل�صطينية بني �صنتي 

�لفل�صطينية من م�صاعد�ت بني �صنتي 2005-2011 و�لتي بلغت نحو 8.885 مليار دوالر، 

رئا�صة  عبا�ص  �لرئي�ص  تويل  من  �صنو�ت  �صبع  خالل  تلقت  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  �أي 

عرفات،  يا�رش  �لر�حل  �لرئي�ص  عهد  يف  �صنو�ت  ع�رش  خالل  تلقته  ما  �صعفي  �ل�صلطة 

�لرغم من  �ملتفق عليها. وعلى  �الأمنية  �ملتطلبات  تنفيذ  �ل�صلطة يف  �أد�ء  �إىل  الأ�صباب تعود 

ت�صاعف حجم �لدعم �خلارجي �إال �أن ن�صيب �لفرد من �لناجت �ملحلي �الإجمايل �صنة 2011 

مل يتجاوز ما كان عليه �صنة 1999 و�لذي بلغ نحو 1,613 دوالر.

�الحتالل  عن  �لناجتة  �القت�صادية  �خل�صائر  �أنَّ  لبدة،  �أبو  ح�صن  د.  �لفل�صطيني  �القت�صاد  وزير  ذكر   
4

�الإ�رش�ئيلي خالل �صنة 2010 تقدر بـ 6.9 مليار دوالر. �نظر: وز�رة �القت�صاد �لوطني �لفل�صطينية، ر�م �هلل، 

http://www.mne.gov.ps/resultsearch.aspx?id=1711&lng=2&tab=portal_announcements :يف
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والفل�شطيني  الإ�رشائيلي  الإجمايل  املحلي  الناجت  بني  2: مقارنة  رقم  جدول 

1995-2011 )باملليون دولر(5

الناجت املحلي الإ�رشائيلي باملليون دولرال�شنة
الناجت املحلي الإجمايل الفل�شطيني 

)ال�شفة والقطاع(

199595,9883,193

1996105,2293,286

1997108,4413,702

1999110,7254,512

2002112,9743,264

2004126,5714,198

2006145,4574,322

2008201,6734,878

2009194,8515,241

2010217,7935,728

2011242,9226,339

ويف �الإطار �لعام لالأد�ء �القت�صادي لل�صلطة �لفل�صطينية، نورد بع�ص �ملالحظات �لتي 

حكمت م�صار �لو�صع �القت�صادي �لفل�صطيني:

�صكل �تفاق �أو�صلو كارثة �قت�صادية من �لدرجة �الأوىل لل�صلطة �لفل�صطينية؛ �إذ �أ�صار   .1

تقرير �صادر عن �لبنك �لدويل World Bank يف �أيلول/ �صبتمب 2012، �إىل �أن ��صتمر�ر 

لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  �نظر:   ،1997-1995 لل�صنو�ت  �لفل�صطيني  �الإجمايل  �ملحلي  للناجت  بالن�صبة   
5

لل�صنو�ت  وبالن�صبة  1994-2000؛  والثابتة  اجلارية  بالأ�شعار  القومية  احل�شابات  �لفل�صطيني، 

1999-2010، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، اخلرب ال�شحفي للتقديرات الأولية للح�شابات 

القومية الربعية )الربع الرابع 2010(؛ وبالن�صبة ل�صنة 2011، �نظر: �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 

التقرير ال�شحفي للتقديرات الأولية للح�شابات القومية الربعية )الربع الرابع 2011(.

�أما بالن�صبة للناجت �ملحلي �الإجمايل �الإ�رش�ئيلي لل�صنو�ت 1995-2004، �نظر:

,http://www1.cbs.gov.il/publications12/1478/pdf/t17.pdf CBS؛ 
وبالن�صبة لل�صنو�ت 2006-2011، �نظر:

CBS, http://www1.cbs.gov.il/hodaot2012n/08_12_056t11.pdf
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�لعزل �جلغر�يف للمنطقة )ج( يفر�ص قيد�ً ملزماً على �لنمو �القت�صادي؛ حيث ت�صكل 

�ملنطقة )ج( �مل�صيطر عليها �إ�رش�ئيلياً �مل�صاحة �الأكث وفرة باملو�رد يف �ل�صفة �لغربية 

و�خلز�ن �ملائي �الأ�صا�صي �أي�صاً، كما �أنها �ملنطقة �لوحيدة �ملرت�بطة جغر�فياً بال�صفة 

�لغربية. 

�رتباط �القت�صاد �لفل�صطيني باالقت�صاد �الإ�رش�ئيلي مبوجب بروتوكول باري�ص.   .2

وح�صار  حو�جز  من  ملمو�صة  قيود�ً  يفر�ص  �لذي  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ��صتمر�ر   .3

و��صتيطان وجد�ر عازل متنع �أي تقدم يف عملية �لتنمية �مل�صتد�مة.

�نت�صار �لف�صاد يف موؤ�ص�صات �ل�صلطة �لفل�صطينية، وغياب �مل�صاءلة �حلقيقية.  .4

حتويل �أر��صي �ل�صلطة �لفل�صطينية �إىل �صوق ��صتهالكية للمنتجات �الإ�رش�ئيلية، �أكث   .5

من 70% من �لو�رد�ت �لفل�صطينية تاأتي من “�إ�رش�ئيل”.

�لرئا�صة  �أ�صدرت  �إذ  �لد�خلي،  �ل�صيا�صي  �خلالف  يف  �ملوظفني  رو�تب  ��صتخد�م   .6

عن  باالمتناع  غزة  يف  �لعام  �لقطاع  ملوظفي  تعليمات  �النق�صام  ُبعيد  �لفل�صطينية 

�لذهاب �إىل �أعمالهم، فوفقاً لتقرير للمجل�ص �القت�صادي �لفل�صطيني )بكد�ر( فاإن عدد 

�أعمالهم من بني هوؤالء  �إىل  �ألفاً، و�أن عدد �لذين يذهبون   78 موظفي قطاع غزة يبلغ 

هو 17,750 موظفاًً بن�صبة 22.7%، ومتثل �لرو�تب �ملدفوعة لهوؤالء 14.2% فقط من 

�إجمايل �لرو�تب �لتي مّت حتويلها من ِقبل �ل�صلطة �لفل�صطينية، مما يعني باأن خزينة 

�أو  �إنتاجي  مردود  دون  بيته  يف  يجل�ص  ملن  دوالر  مليون   386 �صنوياً  تدفع  �ل�صلطة 

.
6
خدماتي

�عتماد �ل�صلطة �لفل�صطينية على �أمو�ل �لدول �ملانحة يف �صّد عجز مو�زنة �ل�صلطة.  .7

ثالثًا: اجلانب الأمني:

�لثامنة من وثيقة  �ملادة  �أو�صلو، فقد ن�صت  �تفاق  �أهم بنود  �أحد  �صكل �مللف �الأمني 

�إعالن �ملبادئ حتت بند �لنظام �لعام و�الأمن على �لتايل: “من �أجل �صمان �لنظام �لعام 

قوة  �ملجل�ص  �صين�صئ  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  للفل�صطينيني  �لد�خلي  و�الأمن 

�لتهديد�ت  �لدفاع �صّد  �إ�رش�ئيل يف �ال�صطالع مب�صوؤولية  �رشطة قوية بينما �صت�صتمر 

http://www.pecdar.ps/userfiles/file/ �نظر:  )بكد�ر(،  و�الإعمار  للتنمية  �لفل�صطيني  �القت�صادي  �ملجل�ص   
6

emp.%20report.pdf
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�أمنهم  حماية  بغر�ص  لالإ�رش�ئيليني  �الإجمايل  �الأمن  مب�صوؤولية  وكذلك  �خلارجية 

�لد�خلي و�لنظام �لعام”.

وو�ي   1995 �صنة  طابا  �تفاقية  مثل  �أو�صلو  باتفاق  �مللحقة  �التفاقيات  تناولت  كما 

1999، ترتيب  �ل�صيخ �صنة  1998 و�تفاقية �رشم  Wye River Agreement �صنة  ريفر 

�لقيام  من  �لفل�صطينية  �ملقاومة  مبنع  و�ملطالبة  �لفل�صطينية،  لل�صلطة  �الأمني  �لو�صع 

بعمليات ع�صكرية �صّد �الحتالل �الإ�رش�ئيلي. وبالفعل مل تتو�َن �ل�صلطة �لفل�صطينية عن 

�لقيام مبا هو متفق عليه �أمنياً، فاعتقلت قياد�ت وعنا�رش من ف�صائل �ملقاومة. وهنا تبز 

م�صاألة مهمة، �أن �ملبد�أ �الأ�صا�صي �لذي قامت عليه عملية �ل�صالم هو مبد�أ “�الأر�ص مقابل 

�ل�صالم”، و�لعجيب هنا �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية �لتزمت مبا هو مطلوب منها �أمنياً ولكن 

�أين هي �الأر�ص؟!

فقد بلغت ن�صبة �الأر��صي �خلا�صعة لل�صيطرة �الأمنية و�ملدنية �لكاملة لل�صلطة %18.2 

طلق 
ُ
�أ 1999، وهي ما  �أر��صي �ل�صفة و�لقطاع بعد �تفاقية �رشم �ل�صيخ �صنة  من جممل 

عليها �ملناطق )�أ(، يف حني �صكلت �ملناطق �مل�صماة )ب( 21.8% من جممل �أر��صي �ل�صفة 

�ل�صالحيات  بقيت  فيما  فقط،  مدنية  ب�صالحيات  فيها  �ل�صلطة  تتمتع  حيث  و�لقطاع، 

�الأمنية بيد “�إ�رش�ئيل”. وقد بقي �جلزء �الأكب من �أر��صي �ل�صفة �لغربية 60%، خا�صعاً 

.
لل�صيطرة �الأمنية و�ملدنية �الإ�رش�ئيلية، �صمن �ملنطقة �مل�صماة )ج(7

Stephen C. Pelletiere يف در��صة  �الأمريكي �صتيفن بيليتري  �لباحث  وح�صب ر�أي 

رئي�ص  �أن  �الأمريكي،  للجي�ص  �حلربية  �لكلية  يف  �ال�صرت�تيجية  �لدر��صات  معهد  ن�رشها 

 Shimon Peres �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �إ�صحق ر�بني ووزير خارجيته �صمعون برييز 

لقمع  بالوكالة  �ل�رشطي  بدور  بالقيام  �لفل�صطينية  �لتحرير  ملنظمة  يعهد�  �أن  قرر� 

.
8
�لفل�صطينيني، وهو ما و�فقت عليه منظمة �لتحرير

يف:  )ملف(،  و�ملعلومات  للتوثيق  �لفل�صطيني  �ملركز  موقع   ،1999/9/7 �ل�صيخ  �رشم  �تفاقية  ن�ّص  �نظر   
7

و�نظر  http://www.malaf.info/?page=ShowDetails&Id=34&table=pa_documents&CatId=77؛ 

�أي�صاً: معهد �الأبحاث �لتطبيقية )�أريج(، �أو�مر �إ�رش�ئيلية بوقف �لبناء و �لعمل يف عدد من �ملنازل �لفل�صطينية يف 

 ،POICA قرية يتما جنوب مدينة نابل�ص، موقع ر�صد �أن�صطة �ال�صتيطان �الإ�رش�ئيلي يف �الأر��صي �لفل�صطينية

http://www.poica.org/editor/case_studies/view.php?recordID=2052 :6/8/2009، يف

 Stephen C. Pelletiere, ”Hamas and Hizbollah: The Radical Challenge to Israel in the Occupied 
8

 Territories,“ Strategic Studies Institute )SSI(, United States Army War College, 10/11/1994,

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=196
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من  خا�ص  ب�صكل  حما�ص  وحركة  عام  ب�صكل  �لفل�صطينية  �ملعار�صة  عانت  فقد 

�أيلول/  يف  �الأق�صى  �نتفا�صة  �ندالع  حتى   1994 �صنة  من  �لفل�صطينية  �الأمنية  �حلمالت 

�صبتمب 2000، ففي 1994/11/18 قامت �ل�رشطة �لفل�صطينية مبا عرف مبجزرة �جلمعة 

�الأ�صود �صّد �مل�صلني يف م�صجد فل�صطني يف غزة، ��صت�صهد فيها 13 م�صلياً، وجرح �أكث 

من مائتني �آخرين. 

وقد تعددت �العتقاالت �لتي نفذتها �ل�صلطة �لفل�صطينية �صّد حركتي حما�ص و�جلهاد 

�عتقاالت  بحملة  تقوم  �ل�صلطة  كانت  �الحتالل  �صّد  جهادية  عملية  كل  فمع  �الإ�صالمي، 

و��صعة، فخالل �صهر و�حد فقط )19 ني�صان/ �أبريل - �آيار/ مايو 1995(، د�همت �ل�صلطة 

حو�يل 57 م�صجد�ً 138 مرة. وكذلك قامت �ل�صلطة باعتقال عدد من قياد�ت حركة حما�ص 

بحر  و�أحمد  �لزهار  حممود  بينهم  من   ،1995 يونيو  حزير�ن/  �أو�خر  يف  غزة  قطاع  يف 

و�أحمد منر، وخ�صعو� للتعذيب و�الإهانة، وُحلقت حلاهم.

كما عمدت �ل�صلطة �إىل ��صتهد�ف �لبنية �لتحتية حلركتي �جلهاد �الإ�صالمي وحما�ص، 

فاأغلقت �ملد�ر�ص و�جلمعيات �خلريية وجلان �لزكاة ورعاية �الأيتام �لتي يديرها �أن�صار 

حما�ص و�جلهاد �الإ�صالمي. غري �أن �أ�صد حمالت �العتقال قد متت يف �صهري �آذ�ر/ مار�ص، 

وني�صان/ �أبريل 1996 بعد �صل�صلة �لعمليات �لتي هزت “�إ�رش�ئيل”، عقب �غتيال �لقائد يف 

كتائب �لق�صام �ل�صهيد يحيى عيا�ص )�لذي كان مهند�صاً لعمليات �أدت لقتل حو�يل �صبعني 

، وقد طالت �العتقاالت �أكث من �ألف من ن�صطاء حما�ص 
9
�إ�رش�ئيلياً وجرح 340 �آخرين(

كافة  ��صتخدمت  �الأمنية  �الأجهزة  �أن  �إىل  حقوقية  تقارير  و�أ�صارت  �الإ�صالمي.  و�جلهاد 

لها  �ملو�طن يف تقرير  �مل�صتقلة حلقوق  �لفل�صطينية  �لهيئة  �لتعذيب، حيث ر�صدت  �أنو�ع 

�الأول/  ت�رشين  حتى   1994 �صنة  �لفل�صطينية  �لوطنية  �ل�صلطة  قدوم  منذ  �أنه  فيه  ذكرت 

�أكتوبر 2001 حدثت 27 حالة وفاة يف �ل�صجون ومر�كز �لتوقيف �لتابعة لها، وقد ظهرت 

.
10

�آثار عنف وتعذيب على ج�صد �ملتوّفني يف معظم هذه �حلاالت

�الأول/  كانون   ،132 �لعدد  البيان،  جملة   ”،)2/1( قرن  ن�صف  خالل  �لفل�صطينية  “�ملقاومة  �صالح،  حم�صن   
9

دي�صمب 1998.

 �لهيئة �لفل�صطينية �مل�صتقلة حلقوق �ملو�طن، �لتحقيق و�لت�رشيح: حاالت �لوفاة يف �ل�صجون ومر�كز �لتوقيف 
10

http://www.ichr.ps/pdfs/sp10.pdf :لفل�صطينية للعام 2001، �صل�صلة تقارير خا�صة )10(، �نظر�
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 Amnon �صاحاك  ليبكني  �أمنون  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  �أركان  رئي�ص  �أ�صاد  وقد 

Israel Security Agency— )ورئي�ص جهاز �الأمن �لعام )�ل�صاباك Lipkin-Shahak

به  يقوم  �لذي  “�ملنهجي”  بالتحرك   Ami Ayalon �أيالون  عامي   ISA )Shabak(

.
11

يا�رش عرفات �صّد حما�ص

غزة  قطاع  يف  �الأمنية  �الأجهزة  نفذتها  �لتي  �العتقال  عمليات  �أهم  من  وكان 

�ملمتدة  �لفرتة  يف  حما�ص،  من  �صخ�صاً   200 نحو  �صملت  �عتقال  حملة   ،1998 �صنة 

�إثر عملية على مفرق م�صتوطنات غو�ص قطيف  وذلك على   ،1998/11/2-10/29 بني 

بغزة. ومن بني �أبرز �ملعتقلني يف �صنة 1998: عبد �لعزيز �لرنتي�صي، و�إبر�هيم �ملقادمة، 

ونز�ر ريان، و�إ�صماعيل هنية، ونافذ عز�م، وعبد �هلل �ل�صامي، وحممود �لزهار، و�أحمد 

بحر، و�إ�صماعيل �أبو �صنب.

ومع تويل حممود عبا�ص رئا�صة �ل�صلطة يف كانون �لثاين/ يناير 2005 �رشع مبا�رشة 

�أمريكي  فريق  وتوىل  �الأمنية  �الأجهزة  بدمج  وقام  �لطريق  خريطة  خطة  بنود  تنفيذ  يف 

وقد  و�الإ�رش�ئيلية.  �لفل�صطينية  �الأجهزة  بني  �الأمني  �لتن�صيق  ومر�قبة  �لتدريب،  عملية 

و�صل �لتن�صيق �الأمني �أوّجه بعيد �حل�صم �لع�صكري، �لذي وقع يف حزير�ن/ يونيو 2007 

يف قطاع غزة، وكان قد �صبقه �نت�صار و��صع لظاهرة �لفلتان �الأمني يف قطاع غزة و�ل�صفة 

�لغربية على حّد �صو�ء، وقد �صقط جر�ء ذلك �لعديد من �أبناء ف�صائل �ملقاومة و�ملدنيني، 

و�نت�رشت عمليات �لت�صفية �جل�صدية على خلفيات �صيا�صية وباأيدي عنا�رش من �الأجهزة 

�الأمنية �أحياناً، �أو باأيدي عنا�رش من �لف�صائل �لفل�صطينية �أحياناً �أخرى.

جدول رقم 3: �شحايا الفلتان الأمني 122007-2002

القتلىاجلرحىال�شنة

200222
200311118
200417857
2005895101
20061,239260
20072,371482

4,796920املجموع

حم�صن �صالح، الطريق اإىل القد�س، �صل�صلة من�صور�ت فل�صطني �مل�صلمة )10(، لندن، 1998، �ص 212.   
11

وكالة �الأنباء �لفل�صطينية )وفا(، 2008/1/13؛ ومركز �مليز�ن حلقوق �الإن�صان، يف:   
12

http://www.mezan.org/site_ar/insecurity/insecurity_statistics.php
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�العتقاالت  من  جديدة  حملة  �لغربية  �ل�صفة  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  قادت  وقد 

�آب/  و  يوليو  متوز/  �صهري  يف  �عتقلت  حيث  حما�ص،  حركة  و�أع�صاء  �أن�صار  �صّد 

2007، �أكث من �ألف من عنا�رش و�أن�صار حما�ص، ويف هذ� �الإطار �أ�صاد تقرير  �أغ�صط�ص 

�أ�صار  2008، بجدية �الأجهزة �الأمنية �لفل�صطينية، كما  جلهاز �ل�صاباك �الإ�رش�ئيلي �صنة 

�أعادت خم�صني  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  �إىل   ،Yoav Mordechai �لعقيد يو�ف مردخاي 

�أ�صاد �لرئي�ص  �إ�رش�ئيلياً دخلو� �ملناطق �لتي تقع حتت �صيطرة �ل�صلطة �لفل�صطينية. كما 

2011/1/26، بالتن�صيق �الأمني بني �ل�صلطة  �أيالون يف  “�ل�صاباك”، عامي  �الأ�صبق جلهاز 

�جلانب  مع  �الأمني  �لتن�صيق  جتاوز  “لقد  وقال  �الإ�رش�ئيلية  و�ل�صلطات  �لفل�صطينية 

�لتعاون  حّد  �إىل  لي�صل  �ال�صتخباري،  �لتعاون  مرحلة  �حلاالت  بع�ص  يف  �لفل�صطيني 

.
�لثنائي يف �لعمليات �مليد�نية”13

�رتباط  “جلنة  �أمام  قدمته  �لذي  تقريرها  �صمن  �الإ�رش�ئيلية  �حلكومة  ك�صفت  كما 

�لدول �ملانحة” يف بروك�صل، �أن �أجهزة �الحتالل قامت بـ 2,968 عملية م�صرتكة مع قو�ت 

�الأمن �لفل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية �صنة 2010 مقارنة مع 1,297 عملية �صنة 2009، �أي 

مقارنة   ،2010 �صنة  معها  م�صرتكاً  �جتماعاً   686 عقدت  كما   .%129 بن�صبة  زيادة 

.
544 �جتماع �صنة 2009، �أي زيادة ن�صبة 14%26 بـ 

ومل يقف �لتن�صيق �الأمني عند مالحقة �ملقاومة، و�إمنا و�صل �إىل حّد غ�ّص �لنظر عن 

ت�رشيبات  ح�صب  وذلك   ،2009-2008 غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن 

�إن �حلكومة �الإ�رش�ئيلية حاولت  2010 �لتي قالت  WikiLeaks �صنة  ويكيليك�ص  موقع 

تن�صيق �حلرب على قطاع غزة مع �ل�صلطة �لفل�صطينية.

رابعًا: املقا�مة يف ظّل ال�شلطة الفل�شطينية:

�أجهزة  و�إن�صاء  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  تاأ�صي�ص  منذ  �لفل�صطينية  �ملقاومة  تعر�صت 

�لعديد  بني  �مل�صلح  �ل�صد�م  حدَّ  �إىل  و�صلت  كثرية  ملخا�صات  لها،  �لتابعة  �لد�خلية  �الأمن 

من ف�صائل �ملقاومة، و�صوالً �إىل حالة �النق�صام �لفل�صطيني �لد�خلي، وهنا ال نعني فقط 

�صحيفة �أخبار �ل�رشق �الإلكرتونية، 2011/1/27.  
13

�لزيتونة  مركز  )بريوت:   2010 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن   
14

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2011(، �ص 46.
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�النق�صام �جلغر�يف �ملتمثل ب�صيطرة حركة حما�ص على قطاع غزة و�صيطرة حركة فتح 

يف  �ملحتل  معاونة  مرحلة  �إىل  و�صل  حيث  ذلك  من  �أعمق  �الأمر  بل  �لغربية،  �ل�صفة  على 

مالحقة �ملقاومني على �ختالف �ألو�نهم، حتى باتت �ل�صفة �لغربية �صبه �آمنة للمحتل.

عرفات  يا�رش  عهد  منذ  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  مار�صته  �لذي  �لقمع  من  �لرغم  وعلى 

وتعذيبهم  وقيادتها  �ملقاومة  عنا�رش  من  �الآالف  طالت  �لتي  و�العتقاالت  �ملقاومة  �صّد 

هزت  جناحات  حتقق  �أن  ��صتطاعت  �لفل�صطينية  �ملقاومة  �أن  �إال  �ل�صلطة،  �صجون  يف 

“�إ�رش�ئيل” يف عمقها �ال�صرت�تيجي، مما دفع �حلكومة �الإ�رش�ئيلية برئا�صة �أريل �صارون 

�إىل �الن�صحاب من قطاع غزة �صنة 2005.

�إحلاق  فيها  ��صتطاعت  �لتي  �لفل�صطينية  للمقاومة  �لذهبية  �لفرتة  �أن  �لو��صح  ومن 

بني  �الأمني  �لتن�صيق  عمليات  فيها  غابت  �لتي  �لفرتة  هي  بـ“�إ�رش�ئيل”  �ملبا�رش  �ل�رشر 

ن�رشتها  �إح�صائية  فوفق   ،2005-2000 �صنتي  بني  و“�إ�رش�ئيل”  �لفل�صطينية  �ل�صلطة 

Haaretz �الإ�رش�ئيلية قتل خالل خم�ص �صنو�ت من �نتفا�صة �الأق�صى  جريدة هاآرت�ص 

حما�ص  حلركة  �لع�صكري  للجناح  �إح�صائية  ويف   .
15ً

�إ�رش�ئيليا  1,330  )2005-2000(

�أن عدد �لقتلى �الإ�رش�ئيليني �لذين �صقطو� يف �لعمليات �لتي نفذها )2005-2001(  ذكر 

 )2010-2006( تلتها  �لتي  �ل�صنو�ت �خلم�ص  �لعدد خالل  تناق�ص  752 قتيالً، فيما  بلغ 

�ل�صابقة  �لفرتة  15% ممن قتلو� خالل  �إ�رش�ئيلياً، وهو ما يعادل  113 قتيالً  �إىل  لي�صل 

�لذكر، مما يوؤ�رش �إىل تر�جع يف �أد�ء �ملقاومة خالل هذه �لفرتة، �إذ كان �لتن�صيق �الأمني 

�أحد �أهم �أ�صباب هذ� �لرت�جع.

وقد عملت �ل�صلطة �لفل�صطينية ب�صكل و��صح منذ حزير�ن/ يونيو 2007 على تفكيك 

�لبنية �لتنظيمية حلركات �ملقاومة يف �ل�صفة �لغربية وخ�صو�صاً حركة حما�ص، مما �أ�صهم 

يف تقوي�ص عمل �ملقاومة وتعطيلها يف �ل�صفة، حتت حجة تنفيذ بنود خريطة �لطريق.

مدى  على  متكررة  �إ�رش�ئيلية  �عتد�ء�ت  من  غزة  قطاع  له  تعر�ص  مما  وبالرغم 

قويت  �لفل�صطينية  �ملقاومة  �أن  �إال  �لقطاع،  على  حما�ص  �صيطرة  من  �صنو�ت  خم�ص 

حرب  يف  �لفل�صطينية  للمقاومة  �ملتميز  �الأد�ء  �أثبت  فقد  �إمكاناتها؛  و�ت�صعت  وجتذرت 

�لفرقان )2008-2009(، باأنها قادرة على �ل�صمود �أمام �الحتالل �الإ�رش�ئيلي ومنعه من 

Haaretz newspaper, 23/8/2005, http://www.haaretz.com/print-edition/news/230-israelis-  15

killed-in-gaza-strip-since-1967-1.167851
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حتقيق �أهد�فه �لتي �صّن �حلرب من �أجلها؛ �إذ مل يتمكن �الحتالل �الإ�رش�ئيلي من حترير 

من  يتمكن  مل  كما  �ملقاومة،  �رشوط  عب  �إال  �صاليط  جلعاد  �الأ�صري  �الإ�رش�ئيلي  �جلندي 

�إنهاء حكم حما�ص كما كان يحلم.

كما بات و��صحاً �أن �ملقاومة �لفل�صطينية باإمكانياتها �ملحدودة قادرة على كي �لوعي 

يف  �الإ�رش�ئيلي  �لعدو�ن  �صّد  �أثناء  يف  �ملقاومة  �صو�ريخ  و�صلت  حيث  �الإ�رش�ئيلي، 

ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2012 �إىل �لعمق �الإ�رش�ئيلي و�أ�صبحت �صو�ريخ �ملقاومة تهدد 

حياة نحو 3.5 ماليني �إ�رش�ئيلي.

خام�شًا: التهويد �ال�شتيطان يف ظّل �جود ال�شلطة 

الفل�شطينية:

م�صارها  حتديد  يف  �لتهويدية  �مل�صاريع  �أهمية  على  �الإ�رش�ئيلية  �الأحز�ب  �تفقت 

�لتي  �أولوياته  وفق  كل  وتريتها،  ويف  تطبيقها  كيفية  يف  �أحياناً  �ختلفت  و�إن  �مل�صتقبلي، 

ت�صب يف �لنهاية يف �صالح �مل�رشوع �ل�صيا�صي �الإ�رش�ئيلي.

�لفل�صطينية  �لدولة  م�رشوع  م�صتقبل  على  �أو�صلو  �تفاق  خلفه  ما  �أخطر  من  �إن 

�لنهائية،  �ملرحلة  �إىل  �مل�صتوطنات  وم�صتقبل  �ال�صتيطان  م�صاألة  يف  �لبحث  تاأجيل  هو 

“�إ�رش�ئيل” �لفر�صة للتغول يف تطبيق م�صاريعها �ال�صتيطانية يف �ل�صفة  وهو ما منح 

منت�صف  حتى  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صتوطنني  عدد  قدر  حيث  �لغربية، 

�مل�صاريع  عدد  ت�صاعفت  فيما   .
16

م�صتوطن �ألف   216 عن  يزيد  مبا   1991 �صنة 

نهاية  مع  �مل�صتوطنني  عدد  فو�صل   ،2011-1994 �ملمتدة  �لفرتة  خالل  �ال�صتيطانية 

.
17

�لقد�ص �ألف م�صتوطن مبن فيهم م�صتوطنو �رشقي   540 2011 نحو  �صنة 

1995/9/2 و�صع  �أو�صلو  1994 و�تفاقية  �أيار/ مايو  �لقاهرة  �تفاقية  تناولت كل من 

بو�صوح  برزت  بحيث  �ملبادئ،  �إعالن  �تفاق  من  �أكب  بدقة  و�مل�صتوطنني  �مل�صتعمر�ت 

غ�صان دوعر، امل�شتوطنون ال�شهاينة يف ال�شفة الغربية: العتداء على الأر�س والإن�شان )بريوت: مركز   
16

�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2012(، �ص 55.

�نظر: حم�صن حممد �صالح )حمرر(، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2011 )بريوت: مركز �لزيتونة   
17

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2012(، �ص 74.
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�صيطرتها  فاأبقت  �الإ�رش�ئيلية؛  �لتفاو�صية  �ل�صيا�صة  يف  للم�صتعمر�ت  �ملركزية  �الأهمية 

�ملبا�رشة على �جلزء �الأكب من �أر��صي �ل�صفة �لغربية، بغر�ص تنفيذ �ملزيد من �مل�صاريع 

�ال�صتيطانية، وق�صم �ملزيد من �أر��صي �ل�صفة.

يف  �ال�صتيطان  بوقف  و��صحاً  �إ�رش�ئيلياً  �لتز�ماً  �لطريق  خريطة  خطة  ت�صمنت  كما 

تنفيذ  من  بالرغم  بها  يلتزم  مل  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  �أن  �إال  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر��صي 

�جلانب �لفل�صطيني للمتطلبات �الإ�رش�ئيلية �الأمنية.

ديفيد  كامب  مفاو�صات  يف  طرح  قد  كان  �لذي  �الأر��صي  تبادل  مبد�أ  يخ�ص  فيما  �أما 

�ملفاو�صات،  من  عديدة  جوالت  يف  طرحه  تكرر  كما  فل�صطينياً،  عليه  ووفق   2000 �صنة 

تو�صح   2011 �صنة  مطلع  �جلزيرة  ف�صائية  ن�رشتها  �لتي  �لوثائق  عنه  ك�صفت  ما  وهو 

مو�فقة �جلانب �لفل�صطيني على هذ� �ملبد�أ، ويف هذ� �الإطار فاإن ذلك يعّد تكري�صاً و��صحاً 

لوجود �مل�صتوطنات يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �رشقي �لقد�ص.

�لت�صوية  م�صار  عن  �لفل�صطينية  لل�صلطة  �لبديلة  �ال�صرت�تيجيات  غياب  �إن 

�ل�صلطة  باالأحرى  �أو  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  ملنح  �الإ�رش�ئيلي  �لعطف  و�نتظار  �ل�صلمية 

دون  فل�صطينية  دويلة  الإن�صاء  �الأو�صال  �ملتقطعة  �الأر��صي  من  فتاتاً  �لفل�صطينية، 

تنفيذ  عب  �الأر��صي  من  مبزيد  �الإ�رش�ئيلي  �ملحتل  طمع  من  �صيزيد  عليها،  �صيادة 

�ل�صفة  �أر��صي  من  وغريها  �لقد�ص  يف  و�لتهويدية  �ال�صتيطانية  �مل�صاريع  من  �ملزيد 

�لغربية.

�شاد�شًا: الف�شاد:

�لقر�ر  �صنع  نقل  �إىل  لوالدتها  �الأوىل  �للحظة  منذ  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �صعت 

ونقلت  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  ووز�ر�ت  دو�ئر  �إىل  �لتحرير  منظمة  دو�ئر  من  �ل�صيا�صي 

�ل�صلطة  هذه  عانت  ما  و�رشعان  ومايل.  �إد�ري  ف�صاد  من  �ملنظمة  �صو�ئب  جميع  معها 

�مل�صلحة  جو�نبها  من  عدد  على  وتطغى  بينها،  فيما  تتناحر  قوى  مر�كز  وجود  من 

برز  �لق�صاء،  وتهمي�ص  �لرقابة  �أجهزة  غياب  ظّل  ويف  �لذ�تية.  و�ملنفعة  �ل�صخ�صية 

يف  �ملر�قبة  جلنة  تقرير  قدر  فقد  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  و�إد�ر�ت  موؤ�ص�صات  يف  �لف�صاد 
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�ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �ل�صادر يف �أيار/ مايو 1997 قيمة �لف�صاد �ملايل يف �أجهزة 

.
18

�ل�صلطة بـ 326 مليون دوالر

كما ك�صف �لنائب �لعام �لفل�صطيني �أحمد �ملغني يف 2006/2/5 �أن عدد ملفات �لف�صاد 

�ملايل �لتي و�صلت �إىل �لنيابة �لعامة تزيد عن خم�صني ق�صية، و�أن �أكث من 700 مليون دوالر 

. ولكننا ال ن�صتطيع �أن ُنعدَّ هذ� �ملبلغ هو حجم �لف�صاد �حلقيقي، 
19

�أهدرت يف ق�صايا ف�صاد

حيث �رشح �صالم فيا�ص وزير �ملالية �ل�صابق �أن مد�خيل �خلزينة يف �ل�صلطة �لفل�صطينية 

قد �رتفعت مبقد�ر 30 مليون دوالر يف �ل�صهر خالل �صنة 2004 نتيجة مكافحة �لف�صاد، 

.
20ً

�أي مبعدل 360 مليون دوالر �صنويا

كما وجه �لبيان �الفتتاحي يف جل�صة ��صتماع �للجنة �لفرعية ل�صوؤون �ل�رشق �الأو�صط 

للرئي�ص  �تهاماته   ،2012/7/2 يف  �الأمريكي   Congress �لكوجنر�ص  يف  �آ�صيا  وجنوب 

يا�رش  �بنيه  �تهم  كما  �ل�صخ�صية،  مل�صاحله  �ل�صيا�صي  موقعه  من  ��صتفاد  باأنه  عبا�ص 

�أن  �لفل�صطينية. وهنا نرى  لل�صلطة  �الأمريكية  �مل�صاعد�ت  باال�صتفادة من عقود  وطارق 

�جلهات �ملانحة لل�صلطة �لفل�صطينية على در�ية كاملة بتفا�صيل �لف�صاد يف دو�ئر �ل�صلطة 

�لفل�صطينية، �إال �أنها خالل �لعقدين �ل�صابقني من عمر �ل�صلطة مل تتوقف عن دعمها �ملايل، 

وكثري�ً ما ��صتخدمت �أمو�ل �ملانحني يف عملية �بتز�ز �صيا�صي، ويف ��صتدر�ج قيادة �ل�صلطة 

�لفل�صطينية �إىل مو�قف �صيا�صية ال ت�صّب يف م�صلحة �ل�صعب �لفل�صطيني، �إذ �أ�صار تقرير 

�جلي�ص  مكاتب  �أن  �إىل  �الإ�رش�ئيلية   Yedioth Ahronoth �أحرونوت  يديعوت  ل�صحيفة 

�الإ�رش�ئيلي ووز�رة �ملالية وغريها من �لدو�ئر �لر�صمية �الإ�رش�ئيلية حتتوي على ق�ص�ص 

ال حُت�صى عن �لف�صاد يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، لدرجة �أنه �قرُتح يف خالل �نتفا�صة �الأق�صى 

“دورة  �إذ� ما ��صتمرت  �أن ُيهِدد مكتب رئا�صة �لوز�رء �الإ�رش�ئيلي بن�رش هذه �ملعلومات 

.
�لعنف”21

مركز  )بريوت:  ومنقحة  مزيدة  طبعة  وتطوراتها،  خلفياتها  الفل�شطينية  الق�شية  �صالح،  حممد  حم�صن   
18

�لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2012(، �ص 117.

�صحيفة النهار، بريوت، 2006/2/6.  
19

�لتقرير �ل�صحفي �ليومي عن �صلطة �لنقد �لفل�صطينية، 2006/5/24، �نظر:  
20

http://www.pma-palestine.org/arabic/dailyrep/rep.pdf

�أين يذهب �ملال؟ �ملاليني �ل�رشية للم�صئولني �لكبار يف �ل�صلطة �لفل�صطينية، ترجمة مركز �لزيتونة للدر��صات   
21

و�ال�صت�صار�ت، بريوت، �صحيفة يديعوت اأحرونوت، 2000/10/10.
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ال�شلطة الفل�شطينية: التطور باجتاه د�لة اأم  �شابعًا: 

كيان �ظيفي:

مل يختلف �أد�ء �ملفاو�ص �لفل�صطيني على مدى عقدين من �لزمن �إال يف بع�ص �حليثيات 

و�صقف   ،1993 �صنة  �ملبادئ  �إعالن  وتوقيع  �ملفاو�صات  عجلة  �إطالق  فمنذ  �لتف�صيلية، 

�لتحرير  منظمة  �عرتفت  �أو�صلو  �تفاق  من  و�نطالقاً  م�صتمر.  �نحد�ر  يف  �لتفاو�ص 

بـ“�إ�رش�ئيل”، �أي �أنها مبعنى �آخر تخلت عن 78% من �أر�ص فل�صطني �لتاريخية، وكان من 

�ملفرت�ص �أن تنتهي �ملرحلة �الأوىل من هذه �التفاقية خالل خم�ص �صنو�ت، �إال �أن �ملفاو�ص 

�الإ�رش�ئيلي جنح يف جرِّ �جلانب �لفل�صطيني �إىل د�ئرة مفرغة من مفاو�صات غري منتهية 

و�إىل تنازالت و�صلت �إىل �لقبول مببد�أ تبادل �الأر��صي مبا يكفل بقاء �لكتل �ال�صتيطانية 

ومعظم �مل�صتوطنني يف �ل�صفة �لغربية، و�حلديث عن عودة ب�صعة �آالف من �لالجئني �إىل 

فل�صطني �ملحتلة �صنة 1948.

 )1994/5/4( �لقاهرة  �تفاقية  مثل  �لطرفني  بني  �ملوقعة  �جلزئية  �التفاقيات  تعددت 

ريفر  و�ي  و�تفاقية   ،)1997/1/15( �خلليل  و�تفاقية   )1995/9/28( طابا  و�تفاقية 

�التفاقيات  و�أ�صبحت عملية نق�ص   .)1999/9/4( �ل�صيخ  )1998/10/23(، و�تفاق �رشم 

�ملوقعة ظاهرة �إ�رش�ئيلية متكررة �صمن ممار�صات منهجية تبنتها �حلكومات �الإ�رش�ئيلية 

�ملتعاقبة.

�إلز�م  دون  من  �لتف�صيلية  باالإجر�ء�ت  �أو�صلو  منذ  �ملوقعة  �التفاقيات  �ن�صغلت 

�الأر��صي  من  و�الن�صحاب  �لدولية  �لقر�ر�ت  بتطبيق  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب 

و�لكتل  و�لقد�ص  �لالجئني  مو��صيع  حول  �لتفاو�ص  لت  جَّ
َ
�أ حيث   ،1967 �صنة  �ملحتلة 

من  �صنو�ت  �صبع  مرور  وبعد  �لنهائي.  �لو�صع  مفاو�صات  �إىل  و�حلدود  �ال�صتيطانية 

من  �أكث  على  و�إد�رياً  �أمنياً  ت�صيطر  �ل�صلطة  تكن  مل  �ملبادئ  �إعالن  �تفاق  توقيع 

18% من �أر��صي �ل�صفة �لغربية. 

�لفل�صطيني،  �ملفاو�ص  لتعيد   2003 �أبريل  �لطريق يف ني�صان/  وجاءت خطة خريطة 

بالرغم من �لتحفظات �الإ�رش�ئيلية �لـ 14 عليها، �إىل �ملربع �الأول، �أي �إعادة تقدمي �أور�ق 

�جلانب  على  ��صرتطت  �إذ  يذكر،  مقابل  �أي  دون  �الإ�رش�ئيلي  للجانب  �ل�صلوك  ح�صن 

�ل�صلطة  قامت  وبالفعل  “�إ�رش�ئيل”.  �صّد  �لع�صكرية  �الأعمال  كافة  وقف  �لفل�صطيني 



مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات 87

قراءة نقدية يف جتربة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

رئي�ص  من�صب  و��صتحدثت  �أجهزة،  ثالثة  يف  �الأمنية  �الأجهزة  بدمج  �لفل�صطينية، 

تنفيذ كافة  �أحمد قريع يف عهد عرفات، وتابعت  ثم  �لذي تواله حممود عبا�ص  �لوزر�ء 

تطبيق  رف�ص  �لذي  �الإ�رش�ئيلي  �جلانب  يقنع  مل  ذلك  كل  ولكن  �الإ�رش�ئيلية.  �ملتطلبات 

ت�صل  �أن  بعد  �إال  �لطريق  خريطة  بنود  من  �الأوىل  �ملرحلة  يف  بالتز�ماته  يتعلق  ما  حتى 

�خلريطة  تنتهي  �أن  �ملفرت�ص  من  كان  حيث  �الأمنية؛  ومو��صفاته  معايريه  �إىل  �ل�صلطة 

�إىل  لالنتقال  “�إ�رش�ئيل”  ��صرتطت  �إذ   .2005 �صنة  نهاية  يف  �لفل�صطينية  �لدولة  باإقامة 

�ملرحلة �لثانية تفكيك منظمات �ملقاومة ومنع �لعمليات �لع�صكرية �صدها، كما رف�صت 

�لتجاوب مع مطالب �لقيادة �لفل�صطينية على �عتبار �أنها مل ت�صل �إىل م�صتوى �أن تكون 

لل�صالم. �رشيكاً حقيقياً 

�لطريق، و�لعمل على  بالتاأكيد على مرجعية خريطة  �لرئي�ص عبا�ص رئا�صته  ��صتهل 

حر�ص  من  �لرغم  وعلى   .2005/2/8 يف  عقد  �لذي  �ل�صيخ  �رشم  موؤمتر  يف  بنودها  تنفيذ 

�أتت على  �أن نتائج �النتخابات �لفل�صطينية  �إال  عبا�ص على �لعودة �إىل م�صار �ملفاو�صات، 

غري �ملتوقع، �إذ فازت حركة حما�ص باأغلبية مقاعد �ملجل�ص �لت�رشيعي.

تتبنى  حكومة  بني  متناق�صة  م�صار�ت  يف  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  دخلت  وبذلك 

خيار�ً  �ملفاو�صات  تتبنى  رئا�صة  وبني  �حلقوق،  ال�صرتجاع  وطريقاً  نهجاً  �ملقاومة 

�حلكومة  �ملطالبة  �الإ�رش�ئيلية  �ملطالب  مع  �لدويل  �ملوقف  و�ن�صجم  لها.  وحيد�ً 

كما  �ل�صابقة،  باالتفاقيات  “�لعنف”  ونبذ  بـ“�إ�رش�ئيل”  باالعرت�ف  �لفل�صطينية 

�لفل�صطيني حممود عبا�ص يف ت�صديد �خلناق  �لرئي�ص  �لتي �تخذها  �أ�صهمت �الإجر�ء�ت 

حالة  من  ز�د  مما  �حلكومة،  مع  �صالحيات  حرب  يف  ودخل  حما�ص  حكومة  على 

�الأمني. �لفلتان 

وعلى �لرغم من دخول �ململكة �لعربية �ل�صعودية يف و�صاطة حلل �الأزمة �لفل�صطينية 

وطنية،  وحدة  حكومة  ت�صكيل  عنه  �نبثق  و�لذي   ،2007/2/7 يف  مكة  �تفاق  وتوقيع 

�الأمنية  �الأجهزة  د�خل  تيار�ً  هناك  �أن  و��صحاً  كان  �أنه  �إال   ،2007/3/17 يف  �لثقة  نالت 

�لتي  �الإ�رش�ئيلية  �الأمريكية  �ملخططات  مع  تن�صجم  فتح  حركة  على  �ملح�صوبني  من 

عدد  فاإن  �لوطنية،  �لوحدة  حكومة  و�إ�صقاط  حما�ص  حركة  جتربة  �إف�صال  ت�صتهدف 

قتلى ظاهرة �لفلتان �الأمني خالل �ل�صتة �أ�صهر �الأوىل من �صنة 2007 قد بلغ 422 قتيالً 
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تلت  �لتي  �أ�صهر  �ل�صتة  يف  �الأمني  �لفلتان  قتلى  عدد  يتجاوز  مل  فيما  جريحاً،  و1,946 

.
22 �حل�صم �لع�صكري �لتي قامت به حما�ص يف 2007/6/14 نحو 60 قتيالً

�لفل�صطيني �جلديد فر�صة �صانحة لتحقيق بع�ص  ر�أت �الإد�رة �الأمريكية يف �لو�صع 

�ملكا�صب من خالل دفع عملية �ل�صالم نحو �الأمام، فدعا �لرئي�ص �الأمريكي جورج بو�ص 

�البن George W. Bush يف 2007/7/16 لعقد موؤمتر دويل لعملية �ل�صالم. ومن �لغريب 

�أن �لقيادة �لفل�صطينية و�فقت على �مل�صاركة يف �ملوؤمتر، بالرغم من �أن �ملوقف �الإ�رش�ئيلي 

كان ر�ف�صاً لبحث ق�صايا �حلل �لنهائي يف موؤمتر �أنابولي�ص �لذي عقد يف 2007/11/27. 

كما رف�صت “�إ�رش�ئيل” تبني جدول زمني ور�أت يف هذ� �ملوؤمتر �إمنا هو موؤمتر دويل لبناء 

�أ�صا�ص لتفاهمات من �أجل ��صتمر�ر �ملفاو�صات.

2008، �إىل �أن �عرتفت �لقيادة  تعددت �للقاء�ت �لفل�صطينية �الإ�رش�ئيلية طو�ل �صنة 

2008 باأن �ملفاو�صات و�صلت �إىل طريق م�صدود؛ و�أعلنت  �لفل�صطينية مع نهاية �صنة 

�صنة  �أو�خر  غزة  قطاع  على  �الإ�رش�ئيلية  �حلرب  على  �حتجاجاً  �ملفاو�صات  وقف 

�للجنة  �أعلنت  �أن  �إىل  �ل�صالم  عملية  يف  �جلمود  حالة  و��صتمرت   .2009 وبد�ية   2008

غري  مفاو�صات  يف  �مل�صاركة  على   ،2010/5/8 يف  مو�فقتها  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية 

وقف  بعدم  �رشوطه  على  و�إ�رش�ره  �الإ�رش�ئيلي  �لتعنت  من  �لرغم  وعلى  مبا�رشة. 

وحتديد�ً  �لفل�صطينية،  �لقيادة  �أن  �إال  “�إ�رش�ئيل”  يهودية  على  وتاأكيده  �ال�صتيطان 

م�صبقة.  �رشوط  دون  �ملبا�رشة  �ملفاو�صات  �إىل  �لعودة  على  و�فقت   2010/8/21 يف 

2010/9/2، �إال �أن هذه  وبد�أت بذلك مرحلة جديدة من �ملفاو�صات برعاية �أمريكية يف 

حالة  و��صتمرت  �إطالقها.  من  �صهر  نحو  بعد  توقفت  حيث  طويالً،  تدم  مل  �جلولة 

�لتي  �خلطوة  من  بالرغم  و2012،   2011 �صنتي  طو�ل  �لت�صوية  م�صار  يف  �جلمود 

�لفل�صطيني  �جلانيني  بني  ��صتك�صافية  لقاء�ت  با�صت�صافة  �الأردنية  �ململكة  بها  قامت 

.2012 �لثاين/ يناير  و�الإ�رش�ئيلي يف كانون 

لعل ما ك�صفت عنه �لوثائق �لتي ن�رشتها قناة �جلزيرة يف كانون �لثاين/ يناير 2011، 

��صتعد�د  بالوثائق  ثبت  حيث  �ملفاو�صات،  يف  �لفل�صطينية  �لتجربة  من  �لكثري  يختزل 

�لزيتونة  مركز  )بريوت:   2007 ل�شنة  الفل�شطيني  ال�شرتاتيجي  التقرير  )حمرر(،  �صالح  حممد  حم�صن   
22

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت، 2008(، �ص 47.
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قدمت  كما  �لفل�صطينيني،  �لالجئني  من  �الأكب  �لعدد  عن  �لتخلي  �لفل�صطيني  �ملفاو�ص 

�ليهودي”  �لتاريخ  يف  �أور�صليم  “�أكب  ينحهم  �الإ�رش�ئيلي  للجانب  ت�صجيعية  عرو�صاً 

�للقاء�ت بني عريقات و�ملبعوث  �أحد  �ملفاو�صني �صائب عريقات يف  ح�صب و�صف كبري 

.George Mitchell الأمريكي جورج ميت�صل�

مل تدفع كل �لتنازالت و�الإغر�ء�ت �لتي قدمها �جلانب �لفل�صطيني بعملية �ل�صالم �إىل 

�أي خطوة نحو �إقامة دولة فل�صطينية على حدود �لر�بع من حزير�ن 1967. و�نطالقاً من 

�إقر�ر �ملفاو�ص �لفل�صطيني ف�صل عملية �ل�صالم و�نك�صاف �لعديد من �أ�رش�ر �ملفاو�صات، 

�صعت �لقيادة �لفل�صطينية �إىل حتقيق ن�رش دبلوما�صي من خالل توجهها �إىل �الأمم �ملتحدة 

بالرف�ص  ��صطدم  ما  وهو  �لعمومية،  �جلمعية  يف  �لكاملة  �لع�صوية  الأخذ   2011 �صنة  يف 

�الأمريكي �لذي ��صتخدم حّق �لنق�ص �صّد م�رشوع �لقر�ر. عادت �لقيادة �لفل�صطينية �لكرة 

�لعمومية  �جلمعية  يف  ع�صو  غري  دولة  �صفة  على  �حل�صول  و��صتطاعت   2012 �صنة  يف 

لالأمم �ملتحدة.

�أو  �ملفاو�صات  �صعيد  على  �تخذت  �لتي  و�لقر�ر�ت  �الإجر�ء�ت  كافة  �أن  �ملالحظ  من 

�لذهاب �إىل �الأمم �ملتحدة مل تكن �صمن �إجماع وطني، بل �إن �لتفرد يف �لقر�ر�ت �مل�صريية 

�لتي مت�ص م�صتقبل �ل�صعب �لفل�صطيني من قبل حممود عبا�ص وحركة فتح كانت �صمت 

هذه �ملرحلة.

خامتة:

من  ب�صيط  جزء  على  �إال  ت�صيطر  ال  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  �أن  نرى  تقدم  ما  كل  وبعد 

�أر��صي �ل�صفة �لغربية �ملتقطعة �الأو�صال، كما �أن �قت�صادها �ملتهالك يعجز عن �صّد رو�تب 

�ملوظفني دون دعم �لدول �ملانحة، ناهيك عن حالة �النق�صام �ل�صيا�صي و�جلغر�يف �مل�صتمر 

و�العتد�ء�ت  و�العتقاالت  و�لتهويد  �ال�صتيطان  و��صتمر�ر  �صنو�ت،  خم�ص  من  الأكث 

ُبني عليها  �لتي  �الأ�صا�صات  �إىل  �لف�صل تعود  �أمام حالة من  �الإ�رش�ئيلية؛ كل ذلك ي�صعنا 

�تفاق �أو�صلو وما تبعه من �تفاقيات �صيا�صية �أ�صهمت يف حتويل �ل�صلطة �لفل�صطينية من 

م�رشوع دولة �إىل كيان وظيفي.
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وهنا نت�صاءل ما هو �حلل للخروج من �الأزمة؟ و�جلو�ب هو �أنه ال بّد من �إعادة قر�ءة 

�لتي  �ال�صرت�تيجية  �ملتغري�ت  من  و�ال�صتفادة  و�لدويل،  و�الإقليمي  �لفل�صطيني  �لو�قع 

برنامج  وو�صع  �لفل�صطيني،  �لبيت  ترتيب  و�إعادة  �لفل�صطينية،  �لق�صية  ل�صالح  تعمل 

بالقر�ر،  �لتفرد  حالة  عن  و�البتعاد  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  لطموحات  ي�صتجيب  وطني 

و�إعادة �لق�صية �لفل�صطينية �إىل حميطها �لعربي و�الإ�صالمي.
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تاأثري الثورات العربية على امل�صاحلة 

الفل�صطينية وامل�صروع الوطني الفل�صطيني

*
اأ. د. جمدي حماد

مقدمة:

م�صارف  على  �لعربية  �ملنطقة  و�صعت  قد  �جلارية  �لعربية  �لثور�ت  �أّن  يف  �صّك  ال 

�أنها �صتختلف عنها يف  يبدو  �أخرى،  نهاية مرحلة وبد�ية  لوقوفها عند  تغيري�ت كبى، 

�أهمها تلك �ملت�صلة باحلكم وطرقه وقو�ه، و�لدولة و�إد�رتها و�صيا�صاتها،  �أ�صياء كثرية، 

و�جتاهاتها �لد�خلية و�خلارجية. 

�إن �ل�صعار�ت �لتي رفعتها تلك �لثور�ت، �لتي ركزت على �حلرية و�لعد�لة �الجتماعية 

وكر�مة �لوطن و�ملو�طن، قد طغت على “�لق�صايا �لقومية”، حيث بد� �أن هدفها هو بناء 

جمتمع  وبناء  �ال�صتبد�د،  قد�صية  ونزع  �لديوقر�طية،  �أ�صا�صها  جديدة،  وطنية  نظم 

ع�رشي. 

�النحطاط  حال  من  باخلروج  ي�صمح  �لذي  �الأمثل  �لنظام  هي  �لديوقر�طية  �إن 

�ال�صت�صالم  �النحطاط  ذلك  عالمات  �أوىل  من  كان  و�إذ�  �لدكتاتورية،  �صنعتها  �لتي 

فيه  حتتل  جديد،  عربي  وعي  ت�صكيل  �صيعيد  منه  �خلروج  فاإن  “�إ�رش�ئيل”؛  �أمام 

�لنظام”  �إ�صقاط  يريد  “�ل�صعب  �صعار  �قرتن  فقد  لذلك  �لبو�صلة؛  مركز  فل�صطني 

تاأتي  ثّم  �لعربية. ومن  �مليادين  �لعديد من  “�ل�صعب يريد حترير فل�صطني” يف  ب�صعار 

ثورة  �أهمية  تبز  وهنا  �ملتوقعة،  �خلارجية  �لتغيري�ت  مقدمة  يف  �لفل�صطينية  �لق�صية 

خا�صة. ب�صفة  م�رش 

 باحث خبري متخ�ص�ص يف �لعلوم �ل�صيا�صية، ورئي�ص جمل�ص �أمناء �جلامعة �للبنانية �لدولية.
*
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اأ�ًل: مغزى الربيع العربي:

لقد حتولت �مل�صاألة �لفل�صطينية، بخا�صة قطاع غزة، �إىل عبء �أمني ��صرت�تيجي على 

�لنظام �لعربي، بخا�صة على م�رش، منذ �أقدم �أريل �صارون �صنة 2005 على �لتمل�ص من 

غزة، و�إلقاء عبئها على كاهل م�رش. 

باالنحياز،  �لفل�صطينية  �لف�صائل  �تهامات  من  و�مل�رشي  �لعربي  �لدور  يعاين  كذلك 

لكن �الأخطر هو عدم �حرت�م �لف�صائل �ملتناحرة لالتفاقات �ملتتابعة. فاإذ� كانت م�رش قد 

جنحت يف �لتو�صل �إىل �تفاق م�صاحلة، بني حركتي حما�ص وفتح، بعد �أ�صابيع من قيام 

�لثورة فيها، فاإن �ل�صوؤ�ل �الآتي يبز على �لفور: ما هو م�صتقبل هذه �مل�صاحلة، وما هي 

حظوظها من �لنجاح؟

مل  و�إن  ممكناً،  �صار  بكونه  م�صتحيالً  كان  ما  مع  �لتعامل  �لعربي  �لربيع  حقق  لقد 

�إن موقف م�رش من  ��صتعادة م�رش موقعها.  �لبد�ية على طريق  يكن فور�ً فقريباً، هي 

فل�صطني يحدد قدرتها على حماية م�صاحلها �ال�صرت�تيجية يف �لوطن �لعربي، وخارجه 

�أي�صاً، فامل�صاألة �لفل�صطينية هي �لبو�صلة، ورعاية �لقاهرة للم�صاحلة بني حما�ص وفتح 

خطوة على �لطريق، متنحها قوة �إ�صافية. 

�لوظيفة  �أّن  ذ�ك  �لثور�ت،  بعد  غريها  �لعربيّة  �لثور�ت  قبل  �لفل�صطينية  �لق�صية  �إن   

�ل�صيا�صيّة الإد�رة �ل�رش�ع مع “�إ�رش�ئيل” كانت جزء�ً من تعزيز �لو�صع �لعربي �لقائم، 

�الإ�رش�ئيلية  �لرغبتان  �لتقت  لقد  ذ�ته.  للغر�ص  �لفل�صطينية  �ملحنة  ��صتخد�م  عن  ف�صالً 

و�لعربية عند �إطالة �ل�رش�ع، و�إ�صباغ �لفر�دة �جلوهرية عليه، ما يجعله م�صتع�صياً على 

�حلل؛ �الإ�رش�ئيليّون �أر�دو� ذلك لبلورة كيانهم ككيان خمتلف يف �ملنطقة، متفّوق عليها، 

ور�دع لها بقّوة �ل�صالح، و�لعرب �أر�دو� �ل�صيء نف�صه كي يتجنّبو� �لت�صّدي لبناء دول 

ي�صتويل على  فيما  �أنظمتهم،  ت�صيطر عليها  �إن�صاء مقاومة  د�عمني  وجمتمعات ع�رشية، 

بو�صفه  �ل�رش�ع  �صناعة  �لرغبتني  �لتقاء  عن  جنمت  و�لف�صاد.  �ال�صتبد�د  جمتمعاتهم 

�صلعة غري قابلة لل�رشف، وهذ� ما كان يتبّدى يف �ملحّطات �لتاريخيّة كلّها.

1. القوة ال�شيا�شية ال�شعبية:

ال �صّك يف �أن من �أهم نتائج �لثور�ت �لعربية، �إن مل يكن �أهمها على �الإطالق، �صعود 

�لقوة �ل�صيا�صية �لعربية �ل�صعبية، ولي�ص �أدل على ذلك من تاأمل �ملو�قف �الإ�رش�ئيلية جتاه 
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هذ� �لتطور �ملركزي. لقد �صارعت �حلكومة �الإ�رش�ئيلية �إىل �صّب جاّم غ�صبها على �الإد�رة 

�الأ�صدقاء،  على  وتنق�ص  �الأعد�ء  �أمام  ترت�جع  �أنها  بت�رشفاتها  �أثبتت  �لتي  �الأمريكية، 

�أن تخلي �الإد�رة �الأمريكية عن حليف خمل�ص مثل ح�صني مبارك ينذرها بخطر  ور�أت 

ج�صيم؛ الأنها قد تتخلى عن “�إ�رش�ئيل” وقت �ل�رشورة. لهذ� �ل�صبب �نطلقت حملة قوية 

�صّد �لرئي�ص �الأمريكي بار�ك �أوباما Barack Obama معتبة �أن كّل ما يجري يف �ملنطقة 

و�أ�صار  و�لقاهرة.  تركيا  يف  خطابيه  ونتاج  �ملتحدة،  �لواليات  �صعف  ثمرة  �صوى  لي�ص 

ال  ��صرت�تيجية  �آثار�ً  �صترتك  �ملنطقة  بها  متر  �لتي  �الأر�صية  �لهزة  �أن  �إىل  �ملعلقني  بع�ص 

يكن تالفيها. 

وبالرغم من �أن �صيئاً مل يتغري بعُد ب�صاأن �ل�صيا�صة �مل�رشية �إز�ء “�إ�رش�ئيل”، �إال �أن 

�النعطافة تكمن لي�ص يف هذه �لنقطة �إمنا يف بد�ية ��صت�صعار �الإ�رش�ئيليني باأن ما ح�صبو� 

عن  قيل  ما  �أن  تظهر  �ملتز�منة  �لعربية  �ل�صعبية  فاالنتفا�صات  حياً.  عاد  قد  مات  �أنه 

��صمحالل �لعروبة مل يكن �صحيحاً. بل �إن �الأكاديي �ملتخ�ص�ص يف �ل�صوؤون �لعربية، 

�إيلي فودة Elie Podeh كتب يف جريدة هاآرت�ص �إن �ملحللني �أكثو� يف �ل�صنو�ت �الأخرية 

عبد  جمال  وفاة  مع  �ختفيا  �لعربية  و�الأيديولوجية  �لعربي  �لوطن  �أن  عن  �حلديث  من 

�لنا�رش �صنة 1970، “لكن �لثور�ت يف تون�ص وم�رش، و�لتظاهر�ت �لعا�صفة يف عو��صم 

�أخرى من �لدول �لعربية تثبت -ما �إذ� كان يلزم �الإثبات- �أن �لوطن �لعربي مل يختِف 

�إىل دول  �الأحد�ث  “�نتقال”  �أ�صباب  �إدر�ك  تفيد يف  �أهمية مالحظة ذلك  �أن  �أبد�ً”. ويرى 

�لعربي  �لوطن  جتعل  و�لتاريخية،  �لثقافية  �للغوية،  “�لعالقات  حيث  �أخرى  عربية 

م�رش  �أهمية  �إىل  وي�صري  �أخرى”.  �أماكن  على  ما،  مكان  يف  يقع  حدث  فيها  يوؤثر  �صاحة 

“خطو�ت و�صياقات يف �لوطن �لعربي، فمن �ملعقول �الفرت��ص  �لدو�م  �لتي قادت على 

يف  �لثور�ت  �أي�صاً  ورمبا  �النتفا�صات،  �ملظاهر�ت،  �إىل  �أي�صاً  �حلالية  �لثورة  توؤدي  باأن 

.
�أماكن �أخرى يف �لوطن �لعربي”1

�أن �ملارد �لعربي خرج  David Bukai من جامعة حيفا  ور�أى �لدكتور د�فيد بقاعي 

من �لقمقم و�أن:

 �نظر: حلمي مو�صى، حرية �إ�رش�ئيل �أمام �لثور�ت �ل�صعبية �لعربية و�آفاق تغيري �لو�قع �ال�صرت�تيجي يف �ملنطقة، 
1

http://www.assafir.com/WeeklyArticle.aspx?EditionId=178:2011/2/28، يف ال�شفري، بريوت،  جريدة 

4&WeeklyArticleId=76979&ChannelId=10157
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ما بد�أ يف تون�ص و�نتقل �إىل م�رش وليبيا ينت�رش كانت�صار �لنار يف �له�صيم يف 

�لعامل �لعربي كله، ويهدد بجّر �ل�رشق �الأو�صط �إىل ع�رش �آخر من �لعنف وعدم 

غري  جديد  م�صدر  من  �لعنف  ينبع  �ملا�صي،  وبخالف  �ل�صيا�صي.  �ال�صتقر�ر 

�أنهم يلكون  لل�صكان  �ل�صكان، فقد تبني  �أال وهو  �لعربية  �ل�صيا�صة  معروف يف 

�صيئاً جديد�ً مل يعرفوه قّط، ومل ي�صتعملوه، وهو �لقوة �ل�صيا�صية. يجري على 

�لعامل �لعربي تغيري جوهري رمبا يكون ثورة: لقد ُك�رش حاجز خوف �جلماهري 

 .
2
من نظم �حلكم و�حلكام

و�أو�صح:

تاأثري�ت  من  منيعاً  نف�صه  يرى  �أن  ي�صتطيع  ال  عربي  حكم  نظام  �أّي 

هي  هذه  �خلال�صة.  �لفو�صى  �أوالً،  رئي�صة:  �جتاهات  ثالثة  يف  �ال�صطر�بات، 

�لقوة �ملُ�صكرة �لتي ظهرت فجاأة عند �جلماهري، وُت�صتعمل مثل حافز يدفع نحو 

�أعمال �حتجاج. �إن �أجيال �لقمع و�ال�صت�صالم تنطلق يف قوى جبارة معار�صة ال 

موؤيدة بال�رشورة. �إن رفع �لنعل يف مو�جهة �حلاكم ظاهرة ثقافية جوهرية ذ�ت 

تاأجيج �جلماهري. وثالثاً -وهذه  �إىل  �أخرى  تاأثري�ت كبرية. وثانياً، �صعي دول 

هي �لظاهرة �ملركزية �الأهم- ن�صاط حركات �الإخو�ن �مل�صلمني ل�صع�صعة �لنظم 

.
3
من �لد�خل و�إ�صقاطها

يحاولون  �لذين  �الإ�رش�ئيليني  �ملحللني  من  للكثري  �لق�صيد  بيت  �لثالثة  �لنقطة  ويف 

لي�ص  �لعربية  �ملنطقة  يف  يجري  ما  �أن  �الأوروبيني  من  ل�صامعيهم  �لتاأكيد  �لوقت  طو�ل 

�أنظمة  مع  تقريباً  يلتقون  ذلك  ويف  لالإ�صالميني.  �صيطرة  �إمنا  ديوقر�طية،  وال  ثورة، 

وجه  يف  وقوفها  �دعاء  من  �لغرب؛  لدى  �رشعيتها  تنال  �لتي  �لقائمة،  �لعربية  �حلكم 

.
�الإ�صالمي”4 “�لتطّرف 

 �نظر: حلمي مو�صى، مرجع �شابق؛ و�نظر �أي�صاً: د�فيد بقاعي، �ملارد �لعربي يخرج من �لقمقم، جريدة الأيام، 
2

عن  نقالً   ،http://www.al-ayyam.com/printpreview.aspx?did=160370 �نظر:   ،2011/2/24 �هلل،  ر�م 

جريدة معاريف.

3 املرجع نف�شه.

 �نظر: حلمي مو�صى، مرجع �شابق. 
4
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2. تغيري موازين القوى:

هناك مناخ جديد بد�أ ينت�رش يف �لوطن �لعربي، مع ت�صاعد �لربيع �لعربي، معب�ً عن 

من  �صيكون  ��صرت�تيجي،  تبدل  وهو  و�ل�صعوب،  �حلكومات  بني  �لقوى  مو�زين  تبدل 

�ل�صعب �إعادة �الأو�صاع �إىل ما كانت عليه قبل �لثور�ت �لعربية. 

�إىل  �لقوى �خلارجية  �أي�صاً، نتج عن ركون  �ملز�ج �خلارجي  وهناك تبدل مالحظ يف 

�ملعلومات  �لعربية، و��صتبعادها وقوع تغيري مباغت فيها، وعن خطاأ  �الأنظمة  ��صتقر�ر 

مو�قف  تابع  ومن  �لعربي.  �لو�قع  حول  لها  �لتابعة  �ال�صتخبار�ت  �أجهزة  جمعتها  �لتي 

�صلوكها  غريت  وكيف  وتناق�ص،  وحرية  ��صطر�ب  من  �صابها  ما  الحظ  �لغربية  �لدول 

خالل �أيام من �لنقي�ص �إىل �لنقي�ص. 

بادرت �لدول �لغربية، وخا�صة �لواليات �ملتحدة، �إىل حترك �أ�رشع يف م�رش، خ�صية 

�أن تفلت زمام �الأمور من �أيديها. �إن �لواليات �ملتحدة تعرف �أكث من �أّي �أحد �آخر معنى 

�لعربي، و�ملناه�ص ل�صيا�صاتها، لعدة  �لتحول �ال�صرت�تيجي �خلطري، �جلاري يف �لوطن 

�أ�صباب:

�لرئي�ص  هدفها  باعتباره  �ال�صتقر�ر  عن  دوماً  تتحدث  �ملتحدة  �لواليات  �أن  الأول: 

�جتماعية  �إ�صالحات  �إجر�ء  مع  �لقائم،  �لو�صع  ��صتمر�ر  يعني  ما  �لعربية،  �ملنطقة  يف 

على  قادرة  وجتعلها  �لقائمة  �ل�صلطة  تقوي  �ملكثف،  �لقمع  جانب  �إىل  و�قت�صادية، 

 Henry مو�جهة �خلطر، وتقلي�صه تدريجياً. وكما قال �الأمريكيون منذ هرني كي�صنجر

Kissinger �إىل �أوباما �إنهم يف�صلون �لتعامل مع �أ�صخا�ص بدل �صعوب، و�إنهم �صّد عودة 

�ملنطقة �إىل �ملرحلة �لتي �صبقت طّي �صفحة �لثورة �لقومية �لعربية، �لتي بد�أت باالنف�صال 

�صنة 1961 وتو��صلت من خالل هزية �صنة 1967، و�متدت بعد ذلك بال نهاية.

لي�ص  �إ�رش�ئيلية  م�صلحة  لي�ص  وما  �إ�رش�ئيلية،  م�صلحة  لي�ص  �لتغيري  �أن  الثاين: 

م�صلحة �أمريكية �أو غربية �أي�صاً. “�إ�رش�ئيل” تريد ��صتمر�ر �نهيار و�صعف �لعرب، الأن 

ذلك يزيد تفوقها عليهم، فلي�ص من �ملعقول �أن توؤيد تطور�ً ال تعلم �إىل �أين يقود! وتعلم �أن 

حملته و�لد�عني �إليه �أعد�ء ُي�صمرون لها كرهاً �صديد�ً، ويقاومون نظامهم الأ�صباب كثرية 

�لعرب،  من بينها موقفه منها، و�صالمه معها، وتر�خيه يف دعم خ�صومها و�أعد�ئها من 

حميطيها  يف  ت�صاء  ما  تفعل  وتركها  معها،  �لقوى  مو�زين  من  و�صعبه  جي�صه  و�إخر�ج 

�لقريب و�لبعيد. 
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الثالث: �إن �صقوط �لنظام �لعربي �لقائم، �أو حدوث �خرت�قات فيه، �أو حتوله �إىل نظام 

خمتلط، �صتن�صب فيه �رش�عات بني بلد�ن حمكومة ديوقر�طياً و�أخرى معادية لها.

الرابع: �نتقال �لبلد�ن �لعربية �إىل نظام م�صنود �صعبياً وجمتمعياً يهدد باإعادة �لو�صع 

�لعربي �إىل ما كان �صائد�ً قبل �حتو�ء �لثورة �لقومية �لعربية، �لتي عانت �لواليات �ملتحدة 

�الأمرين منها، و�صارعتها �رش�عاً مرير�ً قبل �أن تتمكن من �إ�صقاطها. وتخاف �أن تكون 

رد�ً عربياً تاريخياً جديد�ً على جرية �النف�صال وهزية حزير�ن 1967، وما تالهما من 

تطور�ت مديدة؛ قادت �إىل مترد حتمله الأول مرة يف تاريخ �لعرب قوة بقيت غائبة عن م�رشح 

�لديوقر�طي  �لنظام  تطرح  وهي  �ملختلفة.  وقو�ه  بفئاته  �لعربي  �ملجتمع  هي  �لتاريخ، 

كهدف، و�حلرية �ل�صخ�صية كو�صيلة، و�ال�صتقالل �لوطني كغاية، مع ما يجب �أن يرتتب 

على ذلك بالن�صبة �إىل ��صتعادة �حلركة �لقومية �ملعادية للغرب و“�إ�رش�ئيل”، و�إعادة طرح 

�لعربية،   - �لعربية  و�لعالقات  حتر�صها،  �لتي  �الأنظمة  و�أدو�ر  �لعربية،  �لثوة  م�صاألة 

وعالقات �لعرب مع �لعامل، ودور �جلماهري يف �ل�رش�ع مع �لعدو �الإ�رش�ئيلي. 

ثانيًا: ال�شيا�شة اخلارجية الثورية:

�إن موقف م�رش من ق�صية فل�صطني �إمنا ُيليه �الرتباط �لع�صوي بني �الأمن �لقومي 

�مل�رشي وفل�صطني. �إن م�رش لي�صت دولة عادية بحكم �ملكان و�لزمان، وما يحدث فيها 

يوؤثر تاأثري�ً بالغاً يف �لدو�ئر �الإقليمية و�لعاملية �ملحيطة بها. فاإذ� كانت �ل�صيا�صة �خلارجية 

الأّية دولة يف �لعامل هي �نعكا�ص ل�صيا�صتها �لد�خلية؛ فاإن �لتغيري �لد�خلي ال بّد �أن ي�صتتبع 

تغيري�ت خارجية، فاإذ� كنا �إز�ء “تغيري ثوري”، فلنا �أن نت�صور حجم �لتغيري�ت �لد�خلية 

و�خلارجية �ملتوقعة. 

مع ذلك ينبغي تاأكيد �أن هناك فرقاً كبري�ً بني �ل�صيا�صة �خلارجية �لثورية و�ل�صيا�صة 

�خلارجية للثورة؛ �أ�صا�ص ذلك �أن �ملهّمة �الأوىل الأية ثورة ترتكز على �ل�صيا�صة �لد�خلية ال 

�ل�صيا�صة �خلارجية. معنى ذلك �أنه لي�ص من �ملتوقع، بل ولي�ص من �ملمكن، �أن تتبنى �أّية 

“�صيا�صة خارجية ثورية”، حتى ت�صتعيد درجة  �لتايل مبا�رشة لقيامها،  �ليوم  ثورة، يف 

تر�صم  �أن  باإمكانها  لي�ص  ثورة،  و�أية  م�رش،  ثورة  فاإن  ثّم  من  �ال�صتقر�ر.  من  بها  ُيعتّد 

�الأر�ص، ويقوم  “�لثورة” على  �أن تتج�صد  �أو متار�ص �صيا�صة خارجية ثورية، من قبل 

“�لنظام �جلديد”.
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1. توجهات التغيري:

�خلارجية  �ل�صيا�صة  عن  للحديث  مو�تية  �لفر�صة  �أن  ر�أت  عندما  �لثورة  م�رش  �إن 

وزير  به  �أدىل  حديث  �أول  مو�صوع  هذ�  فكان  توؤكده،  �أن  �لثورة  �أر�دت  مبا  نطقت 

خارجية م�رش �لثورة نبيل �لعربي، حيث قال باحلرف �لو�حد: “�إن م�رش لديها روح 

�إير�ن  فيها  �لدول، مبا  يناير، و�صتفتح �صفحة جديدة مع جميع   25 بعد ثورة  جديدة 

باالتفاقيات  �اللتز�م  مع  �الإقليمي،  دورها  م�رش  و�صت�صتعيد  عدو،  �أنها  نعتب  ال  �لتي 

�ل�صالم”،  معاهدة  ببنود  “تلتزم  باأن  “�إ�رش�ئيل”  وطالب  �حلقوق”.  يف  �لتفريط  وعدم 

�أن �لهدف منها كان “معاملة �إ�رش�ئيل كدولة طبيعية بطريقة ما، ونظر�ً لعدم  مو�صحاً 

معاملة  �إ�رش�ئيل  معاملة  جتب  �أنه  ت�صور  �لبع�ص  فاإن  �صليمة؛  بطريقة  �الأور�ق  قر�ءة 

متميزة وهو ما يخالف �ملعاهدة”.

بع�ص  وبها  مقد�صة،  لي�صت  �لبلدين  بني  �ل�صالم  �تفاقية  “�إن  �أي�صاً:  �لعربي  وقال 

�لبنود �لتي ُيكن �إعادة �صياغتها”. و�أ�صاف “�إن �تفاقية كامب ديفيد حتتوي على بنود 

ب�صكل  �ملعاهدة  يف  جاء  ما  “بتطبيق  وطالب  �الآن”.  فيها  نفكر  ال  ولكننا  للتغيري،  قابلة 

�صحيح، بخا�صة ما يتعلق بتطبيق �لقر�ر 242، �لذي يعني �ن�صحاب �إ�رش�ئيل من جميع 

�ملتحدة  �الأمم  رعاية  حتت  دويل  موؤمتر  بعقد  �أي�صاً  وطالب  �أقامتها”.  �لتي  �مل�صتعمر�ت 

�لدور  عن  �البتعاد  يعنى  ما  �الإ�رش�ئيلي.  �لعربي  �ل�رش�ع  لت�صوية  �الأوروبي  و�الحتاد 

�الأمريكي، �لذي هيمن باالنحياز �لكامل لـ“�إ�رش�ئيل” منذ �صنة 1967. 

�صيتطلب  �لثورة  مل�رش  �خلارجية  �ل�صيا�صة  حتدي  �أن  تعني  �لت�رشيحات  هذه  �إن 

جهد�ً �أمريكياً �إ�صافياً لفهم هذه �لثورة، �لتي تغريت مو�قف �لواليات �ملتحدة منها تغري�ً 

كبري�ً �أكث من مرة. ويعطي هذ� �لبيان �لو��صح كّل �نطباع باأن �لثورة تعي خطورة هذه 

�لتحديات، مع ذلك فاإنها ال تريد �أن توؤجل خو�صها؛ �صو�ء يف مو�جهة “�إ�رش�ئيل”، �أو يف 

مو�جهة �لواليات �ملتحدة. 

ُد  �إير�ن يف توقيت بالغ �الأهمية، حيث جَتِ �إي�صاح �لعربي ب�صاأن �لعالقات مع  وياأتي 

�لوحيدة  �لفر�صة  �أن  حولها،  �لثورية  �لتغري�ت  هزتها  �لتي  �خلليجية،  �الأطر�ف  بع�ص 

لالإفالت من �حتماالت �لثورة رمبا تكون عب �فتعال معارك جانبية مع �إير�ن. ولو كان 

تفكري تلك �لبلد�ن �إيجابياً ب�صاأن تطور�ت �ملنطقة، الأدركت �أن م�رش و�إير�ن وتركيا ت�صكل 

مثلث �لقوة �الإقليمية �لقادر على �لت�صدي للتحديات من د�خل �ملنطقة )“�إ�رش�ئيل”(، ومن 
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خارجها )�لواليات �ملتحدة(، ب�صيا�صات �إيجابية، تر�عي م�صالح �صعوب �ملنطقة، وتهجر 

دور حار�ص �لنفط، ودور خادم حلف �الأطل�صي.

وم�صالح  م�رش،  مب�صالح  �الهتمام  �إىل  �مل�رشية  �خلارجية  �ل�صيا�صة  عودة  �إن  نعم، 

�لفل�صطينيني وحقوقهم، و�لعالقات مع �إير�ن، من منظور �إيجابي يحدد �أهد�فها و�صبل 

“�ل�رشق  لنظام  مناه�ص  جديد؛  عربي  نظام  �إىل  �ل�صليم  �لطريق  هي  لتحقيقها،  �لتحرك 

“�إ�رش�ئيل”  مقا�ص  على  تبنيه  �أن  وتريد  �ملتحدة،  �لواليات  تقوده  �لذي  �الأو�صط” 

وم�صاحلها و�أهد�فها.

2. اأول اإجناز قومي للثورة: 

للثورة  �ملتوقعة  �لقومية  �الإجناز�ت  باكورة  كانت  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة  �تفاقية 

�مل�رشية، كذلك قر�ر رفع �حل�صار �ملفرو�ص من �لعهد �لبائد على قطاع غزة. 

متكنت  ومبا  وحما�ص،  فتح  حركتي  بني  متت  �لتي  بامل�صاحلة  “�إ�رش�ئيل”  فوجئت 

م�رش �لثورة من حتقيقه يف �أ�صابيع، فما كان من بنيامني نتنياهو �إال �أن �رشح باأن على 

رئي�ص �ل�صلطة �أن “يختار بني �مل�صاحلة مع �إ�رش�ئيل �أو مع حما�ص”، ثّم �أ�صاف بغرور 

مطلق: “لن يكون من �صالم مع �الثنني”. �أجل �إن ردود �لفعل �الإ�رش�ئيلية ت�صل �إىل حّد 

�له�صترييا، على ما حتققه �مل�صاحلة �لفل�صطينية من مناعة للوحدة �لوطنية، حيث كان 

يجب �أال يح�صل هذ� �ل�رشخ يف مرجعية مقاومة “�إ�رش�ئيل”. �إن ذلك يوؤكد �أن “�إ�رش�ئيل” 

ت�رشفت على �أ�صا�ص تفكيك ثّم تفتيت �رش�ئح �ل�صعب �لفل�صطيني، و�ال�صتفر�د بال�صلطة 

�لفل�صطينية، من خالل �إلغاء نهائي الأي تو�زن حمتمل، حيث �إن �تفاقيات �أو�صلو ودور 

م�رش، �أ�صهما يف ��صتمر�ر �ل�رشخ وفد�حته بني �ل�صلطة وحما�ص.

قطاع  �أن  حني  يف  وحدها،  �لغربية  �ل�صفة  ت�صتهدف  “�إ�رش�ئيل”  فاإن  ذلك  من  �أكث 

�مل�صاحلة  �تفاقية  على  �لفعل  ردود  �رش��صة  يف�رش  وذلك  عد�ئي”،  “كيان  مبنزلة  غزة 

�لفل�صطينية، وكذلك قر�ر رفع �حل�صار عن قطاع غزة، و�لذي و�صفه نبيل �لعربي باأنه 

“كان خمجالً و�صائناً”.

�إن “�إ�رش�ئيل” غيّبت حقوق �ل�صعب �لفل�صطيني، مبعنى �أن وحدة �ملرجعية �لفل�صطينية 

يف  مركزيتها  �لفل�صطينية  للق�صية  �صيعيد  ما  عربية،  ردع  قدر�ت  بلورة  الإعادة  �صتمهد 

�لوجد�ن �لعربي و�ل�صمري �لعاملي. من ثّم تعمل “�إ�رش�ئيل” جاهدة جلعل كّل �نتقاد لها 
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ي�صكل �نتقا�صاً من �رشعية وجودها، ويرت�فق مع هذ� �الزدر�ء بعقول �لنا�ص �متناعها 

“�إرهابية”؛  باأنها  العتد�ء�تها  جادة  مقاومة  �أية  و�تهام  حدودها،  تعريف  عن  �لد�ئم 

م�صتندة يف هذ� �مل�صل�صل من ت�صويه �حلقائق وحتريف �مل�صطلحات، �إىل �إ�صعار �ملجتمع 

�لعاملي بالذنب الأنها كيان مهدد. لذلك متار�ص منذ قيامها �إهد�ر حقوق �صعب فل�صطني، يف 

�لد�خل و�خلارج، ويف مقدمتها حّق �لعودة. 

يف  “�إ�رش�ئيل”  لتمادي  حد�ً  �صي�صع  �لو�عد  دورها  ممار�صة  �إىل  م�رش  عودة  �أن  غري 

�النفالت من �مل�صاءلة، كما �أن �لثور�ت �لعربية ُتعّب عن حيوية �اللتز�م باحلقوق �لقومية 

من  �الأّمة  �صعوب  متكني  يف  و�أي�صاً  حتقيقها،  على  �الإ�رش�ر  جدّية  يف  كما  و�الإن�صانية، 

��صرتجاع تكاملها، مبا يوفر للتنمية فر�صتها، وللمو�طنة ح�صورها وكر�متها.

هذ� كلّه يف�رش حماقة و�نفعالية �لردود �الإ�رش�ئيلية على �تفاقية �مل�صاحلة �لفل�صطينية، 

الأنها تدرك �أنه لن يكون �صهالً عليها بعد �الآن �التكال على م�رش “حمايدة” يف ما تقوم 

به من �عتد�ء�ت على �ملقاومة يف قطاع غزة ولبنان، �الأمر �لذي ترى “�إ�رش�ئيل” �أنه ي�صع 

من  مزيد  على  �صينطوي  بدوره  وهذ�  �لع�صكرية،  و�الأعباء  �لتحديات  من  �ملزيد  �أمامها 

�مل�صاعد�ت �لع�صكرية. 

لقد �كت�صف �لر�أي �لعام �الأمريكي بخا�صة، و�لعاملي �إجماالً، �حليوية �لعربية �لكامنة، 

وتعث  �أحياناً،  بنجاح  �ال�صتبد�د  �أنظمة  تخرتق  بها  فاإذ�  ومهم�صة،  مكبوتة  كانت  �لتي 

�أرجع �لتعامل مع �لعرب  �لتباين فاإن �لربيع �لعربي  �أخرى، لكن بالرغم من هذ�  �أحياناً 

كاأّمة و�حدة، و�أكد �أن �صعوبها قادرة على حتقيق مطالبها �مل�رشوعة.

�لتي  �حلقيقية  �ملفاجاأة  هي  وهذه  �الجتاه،  هذ�  يف  خطوة  فل�صطني  يف  �مل�صاحلة  �إن 

�صدمت “�إ�رش�ئيل”، وهو �رّش ع�صو�ئية �نفعاالتها، و�إن كانت با�صتخد�م مفرد�ت يتقنها 

“�لتفوق �ال�صرت�تيجي”  �لواليات �ملتحدة با�صتمر�ر �اللتز�م ب�رشورة  نتنياهو، مطالباً 

على كّل �لعرب و�إير�ن. 

�أن  �إنكار؛ بذريعة  �لكوجنر�ص، يف حالة  “�إ�رش�ئيل” وفى  يبقى نتنياهو، وحلفاوؤه يف 

وعن�رشيتها،  عدو�نها  باأن  �الإقر�ر  ر�ف�صاً  “�إ�رش�ئيل”،  �رشعية  نزع  على  يعمل  �لعامل 

وتخلف عقيدتها �ل�صهيونية، هو �لذي يدفع “�إ�رش�ئيل” �إىل كونها هي �لتي تنزع �ل�رشعية 

عن نف�صها، وهذ� ما يوؤكده �ملجتمع �لدويل.
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تاأ�صي�ص وحدة مقاومة  �إجناز �مل�صاحلة، بل  تاأتي م�رش، من خالل  �ملنظور  من هذ� 

�لتقوقع  من  �ليهود”،  “حترير  �إىل  يوؤول  ما  فل�صطني،  حترير  باكورة  لتمثل  ناجعة، 

�لعن�رشي، ومن �الإرهاب �لفكري. 

�الإ�رش�ئيلية. وهذ� يعني  لل�صيا�صات  “ال” كبرية  �الآن قول:  با�صتطاعة م�رش  �أ�صبح 

و�لقومية،  �لوطنية  م�صاحلها  على  بناء  �صيا�صاتها،  ر�صم  يف  وحقها  �صيادتها  ممار�صة 

�ملتحدة  �لواليات  مع  م�رش  عالقة  �أ�صا�ص  �لكامل  �ال�صتقالل  يجعل  �جلديد  فاملوقف 

و“�إ�رش�ئيل”، ولي�صت تابعة.

طو�ل  “�إ�رش�ئيل”،  �إىل  �لكامل  و�نحيازها  �لفل�صطينية،  �لق�صية  عن  م�رش  تخلي  �إن 

�أربعني �صنة، جعلها فاقدة الأيِّ قدرة على �لتاأثري يف حميطها �لقريب و�لبعيد، وغري قادرة 

م�صالح  حلماية  �لد�خلية  �للعبة  يف  �ل�صابق  �لنظام  �صقط  �ال�صرت�تيجي.  �لتخطيط  على 

�أنور �ل�صاد�ت و�تفاقات كامب  طبقية، تكونت على هام�ص �لعوملة و�النفتاح. منذ حممد 

99% من �الأور�ق يف يد  �لنظام من عبء �لعرب وق�صيتهم، ر�فعاً �صعار  ديفيد ��صرت�ح 

�لواليات �ملتحدة، مبا يف ذلك �أور�ق �ل�صيا�صة �لد�خلية. 

لقد بد�أ ع�رش �لثورة �لتي تبدو �أكب من عمرها بكثري، �أما �صيا�صتها �خلارجية فبد�أت 

باخلطوة �لعملية �ل�صحيحة عندما رعت �مل�صاحلة �لفل�صطينية، وعادت م�رش من �لبو�بة 

�ل�صحيحة، وينتظر منها �لكثري لر�صم �صيا�صة عربية جديدة، بعيد�ً عن حتري�ص �لنظام 

�ل�رش�ع  �صوؤونه  يدير  متحاربني،  مع�صكرين  �إىل  �لعربي  �لوطن  ق�ّصم  �لذي  �ل�صابق، 

�الأمريكي �الإ�رش�ئيلي مع �إير�ن.

ثالثًا: التحولت الفل�شطينية:

�إن تقرير �حتماالت م�صتقبل �مل�صاحلة، و�مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني، بل وم�صتقبل 

وحتديد  �أو�صلو”،  “�تفاق  �أنتجت  �لتي  “�لعقلية”  يف  �لبحث  يقت�صي  برمتها،  �لق�صية 

�أ�صولها �لتاريخية و�ل�صيا�صية. 

1. مفاو�شات الو�شع النهائي:

كثري�ً  يخ�رش  �لفل�صطيني  �ملفاو�ص  �أن  �جلارية  و�مل�صرية  �لقائمة  �لت�صوية  تك�صف 

“و�صع  على  فعالً  يتفاو�ص  �أنه  �قتنع  �إذ�  �الآن(  حتى  �لفادحة  خ�صائره  جملة  )فوق 
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�لتخلي عنه �الآن، يجب  �إىل  �أن ما هو م�صطر  �أن يدرك  �أن عليه  ُموؤّدى هذ�  �إّن  نهائي”. 

�أن يبقى ممكن �ال�صتعادة يف �مل�صتقبل. تبدو هنا �ملفارقة �صارخة، حيث �إن �لفل�صطيني 

�لدعوى  �صاحب  �الإ�رش�ئيلي  بينما  �آنية،  نظرة  من  يتفاو�ص  �لتاريخي،  �حلق  �صاحب 

�لنهائي”  “�لو�صع  على  يتفاو�ص  وهو  تاريخي،  منظور  من  يتفاو�ص  �الأ�صطورية، 

�الأو�صاع  تكون  �أن  على  يعمل  فهو  لذلك  حني!  �إىل  لكن  نهائي”،  “و�صع  �أنه  يدرك 

نهائية”  “غري  لكنها  �لتدهور،  على  مفتوحة  �لفل�صطينيني،  �إىل  بالن�صبة  “نهائية” 

بالن�صبة �إىل خمطط “�إ�رش�ئيل”، �إمنا قابلة لالطر�د و�لتو�صع. ويكن ر�صد �لعديد من 

�لتحوالت �لفل�صطينية �لتي جعلت هذ� �لتوجه ممكناً: 

�أ. من مبد�أ �رش�ع �لوجود �إىل مبد�أ نز�ع �حلدود.

من �صعار “حترير فل�صطني” �إىل �صعار “�ال�صتقالل �لوطني”.  ب. 

من �صعار “�ال�صتقالل” �إىل “�لدولة �الفرت��صية”. ج. 

من مبد�أ �لتحرير �إىل منهج �لت�صوية.  د. 

من �صعار مقاومة “�تفاقات �الإذعان” �إىل �صعار �حرت�م “�تفاقات �أو�صلو”.  هـ. 

.Wishful Thinking من �ل�رشعية �لثورية �إىل �لنزعة �لرغبوية و. 

من مطلب �لدولة �لفل�صطينية �مل�صتقلة �إىل �لدولة “ثنائية �لقومية”. ز. 

من حّل �ل�رش�ع �إىل �إد�رة �الأزمة �لفل�صطينية.  ح. 

من �لت�صوية �إىل “�حلرب على �الإرهاب”. ط. 

�إن هذه �لتحوالت �لفل�صطينية كانت لها تبعات ج�صام يف م�صرية �لن�صال �لفل�صطيني، 

ذلك  �الأر�ص.  على  متج�صدة  هي  كما  �حلقيقة”  مو�جهة  “حلظة  حانت  عندما  بخا�صة 

�لفل�صطينيني طرفاً  �أن �لتخلي عن هوية حركة �لتحرر �لوطني قد ر�فقه �عتبار �ل�صعب 

 1967 �لفل�صطينية ِوفق ذلك بد�أت �صنة  �إ�رش�ئيلي - فل�صطيني؛ الأن �لق�صية  “نز�ع”  يف 

“خميم الجئني كبري” جمرد منطقة حمتلة،  1948. كذلك فاإن �عتبار  من دون نكبة �صنة 

تريد �لتحرر من �الحتالل، ر�فقه �أي�صاً �لتخلي عن �أخالقيات ومعنويات حركة �لتحرر 

�لوطني، �لتي ال يكن �أن تعني �إال حّق �لعودة. 

�ال�صتقالل  نالت  �إذ�  �لتحرر  حركة  �صيغة  عن  تتخلى  �لوطني  �لتحرر  حركات  �إن 

و�أ�صبحت دولة، لكنها يف حال �لالجئني ال تغري �صيئاً �إذ� �أ�صبحت دولة يف �ل�صفة �لغربية 

وقطاع غزة. 
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�إن �ملاأ�صاة �صوف ت�صتمر وتتعاظم، و�صي�صبح �ل�صعب �لفل�صطيني مرتعاً الأ�صوليات 

متعددة �إذ� ��صتمر برف�ص �لت�صوية “�لو�قعية”، وفق �ملنطق �الإ�رش�ئيلي. ويف �إطار �حلديث 

عن “�لو�قعية”؛ ال بّد من �العرت�ف باأن �لتو�صل �إىل ت�صوية مع “�إ�رش�ئيل”، يقبل �لعرب 

ب�رشوطها كما يقبلها �الإ�رش�ئيليون، بات بحّد ذ�ته �عتقاد�ً ميتافيزيقياً غري و�قعي، ي�رش 

عليه من حّولو� “�لو�قعية” �إىل �أيديولوجية ال تتعامل مع �لو�قع، بل مع �رشورة �لتحلي 

ب�صفة “�لو�قعية” ك�رشورة يف �إطار م�صعى تبنّي هيمنة �لنظام �لر�صمي �لغربي، ب�صاأن 

“�إ�رش�ئيل”، وغري “�إ�رش�ئيل”.

“نز�عات”، يكن  �إىل جمرد  “�ل�رش�ع”  �لعملية فاإن حتويل تناق�صات  يف �صياق هذه 

�لوطنية  �حلركة  �أق�صام  بع�ص  �أوهام  من  �آخر  وهم  جمرد  هو  �إمنا  لها،  ت�صويات  �إيجاد 

�إعادة  �أو  �لتاريخية، يف جتديد  �لوطني ي�صكل ر�فعتها  �لتحرر  �لتي مل يعد  �لفل�صطينية، 

�إنتاج ذ�تها، ك�صمانة ال�صتعادة �حلقوق �لوطنية �لتاريخية ل�صعب �صاد على �أر�صه، ولو 

مل يتلك �صيادته �لوطنية على وطنه. 

�صتكون  �لف�صل  هذ�  يف  �لفل�صطينية؛  �حلال  يف  جديد  ف�صل  ثمَة  �أن  تقدم  ما  خال�صة 

ق�صية �لتحرر �لوطني تاريخاً، مبقد�ر ما حدث من تغيري يف تكوين و�جتاهات و�أهد�ف 

�لقوى �لتي �صكلت يف جمموعها حركة �لتحرير، و�لتي حملت لو�ء تلك �لق�صية، يعود ذلك 

�إىل �عتماد “منهج �لت�صوية”، وفق �لت�صور �الإ�رش�ئيلي، مع ما تبع ذلك من حال �النق�صام 

خّط  على  �لفل�صطيني،  �مل�صتوى  على  �ل�صيا�صي،  �الإ�صالم  دخول  عن  نتج  �لذي  �لعميق 

�لتي  �لقوى  �لتي دّبت يف  �ملا�صي )2001-2010(، و�ل�صيخوخة  �لعقد  �لق�صية بقوة منذ 

عملت يف �إطار منظمة �لتحرير �لفل�صطينية.

2. طغيان التناق�شات الداخلية:

ال �صّك يف �أن �النق�صام �لفل�صطيني قد �أحدث خلالً ُبنيوياً، و�أوجد و�صعاً مل يتعود 

غري  معه،  للتعامل  موؤهلني  قادة  يفرزو�  ومل  �أدو�ت  يطورو�  ومل  عليه،  �لفل�صطينيون 

�أن �الأخطر من هذ� �النق�صام �صيوع �لفو�صى �لناجمة عن �رش�ع �لقّوة و�لنفوذ، بني 

بينهما:  �لفل�صطينيون  ينق�صم  �للتني  �لرئي�صيتني  �حلركتني  يف  مت�صارعة  جمموعات 

بدرجات  و�إن  و�أجند�ت،  جمموعات  �إىل  بدورها  منهما  كّل  وتنق�صم  وحما�ص،  فتح 

�أبعد من �رش�ع بني حركتني وم�رشوعني، فهي تنطوي  متفاوتة. لذلك باتت �ملع�صلة 

هذه  من  و�أجندته  جمموعته  منهم  لكل  قادة،  بني  م�صالح  �رش�عات  على  �أي�صاً 
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ما  �حلركتني؛  بني  �تفاقات  عب  �قتالعه  ي�صعب  حّد  �إىل  متجذر�ً  بات  ما  �ل�رش�عات، 

ف�صل  من  وينقلها  �أخرى،  �إىل  حال  من  برمتها  �لفل�صطينية  �مل�صاألة  حتويل  �إىل  يوؤدي 

�آخر. �إىل ف�صل  يف تاريخها 

�مل�صالح  �رش�عات  عن  �لناجمة  �لد�خلية  �لتناق�صات  تطغى  �جلديد،  �لف�صل  هذ�  يف 

و�لقوة و�لنفوذ، على �لتناق�ص مع �الحتالل، �لذي يتحول يوماً بعد يوم �إىل �أد�ة ُت�صتخدم 

�لتناق�ص  �لذي يثل  �أن �ل�رش�ع �صّد �الحتالل،  �لتناق�صات. ال يعني ذلك  �إد�رة تلك  يف 

�أو يتال�صى، فهو ُمعَطى مو�صوعي غري  �لتحرر �لوطني، ي�صمحل  �لرئي�صي يف ق�صايا 

�أو بالتو�صل �إىل حّل ال بّد �أن ياأخذ  قابل لالإلغاء، �إال بتحقيق �أحد طرفيه ن�رش�ً حا�صماً، 

َما و�إن هذ� غري ممكن، وذ�ك لي�ص بو�رد، حتى يف ظّل 
َ
�أ �صورة ت�صوية تاريخية نهائية. 

�لف�صل  يف  �لو�قع  �إىل  �الأقرب  �ل�صيناريو  فاإّن  �لفل�صطيني،  �لو�صع  يف  �ملتز�يد  �لتدهور 

يحجب  نحو  على  �لد�خلية،  لل�رش�عات  متز�يد�ً  �نفجار�ً  ي�صبح  �جلديد  �لفل�صطيني 

�ل�رش�ع �صّد �لعدو حيناً، ويبعده عن “�ل�صورة �لعامة” حيناً �آخر، من دون �أن يلغيه �أو 

يغري طابعه.

بديناميكية  تت�صم  بل  �صاكنة،  لي�صت  �جلديدة  �لفل�صطينية  �حلال  هذه  الأن  ونظر�ً 

�جلديدة  �مل�صاحلة  عليها  �صتكون  �لتي  �ل�صورة  ��صت�رش�ف  �رشورياً  ي�صبح  �صديدة، 

بعد �صنو�ت، ال فقط بعد �صهور، مع �نخر�ط �أعد�د متز�يدة من �لنا�صطني و�ملقاومني يف 

�القتتال �لد�خلي، وحتولهم من حماة �صعبهم وق�صيتهم �إىل مقاتلني، يرهبون هذ� �ل�صعب 

�الأكث قوة ونفوذ�ً يف �حلركتني  �ملجموعات  قادة  �أن  عليه. ومل يعد خفياً  ويثلون عبئاً 

عاكفون على تطوير قدر�تهم �لع�صكرية تدريباً وت�صليحاً. 

يف  �لفل�صطينية  �ل�رش�عات  �إد�رة  �أدو�ت  تعد  فلم  جمدية،  �لتقليدية  �لو�صاطة  تبدو  ال 

�لف�صل �ملنتهي جمدية يف �لف�صل �جلديد. من دون �أدو�ت جديدة، د�خلية باالأ�صا�ص، من 

خالل حركة �صعبية تهدف �إىل �لتحرر من �صطوة �أمر�ء فتح وحما�ص، وتو�جه �الحتالل 

�لوطني  �لطابع  ��صتعادة  �لقادرين على  �ملنا�صلني  �مليد�نيني  يف كّل مكان، وتفرز قادتها 

�إىل تق�صيم �الأر��صي  �لتحرري لق�صية فل�صطني؛ فقد ينتهي �لف�صل �لفل�صطيني �جلديد 

�ملحتلة �صنة 1967 بني �حلركتني، يف �أحد �أكث �ل�صيناريوهات �صوء�ً وهزالً. 

�إن ما يف�صل بني غزة و�ل�صفة بات  �أ�صا�صه يف و�قع موؤمل يقول  يجد هذ� �ل�صيناريو 

�أكب بكثري من �مل�صافة �جلغر�فية �لتي ال تتجاوز 45 كم فقط، عندئٍذ قد ينتهي حلم �لدولة 
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�للتني  �إحدى �حلركتني  بائ�صتني، ت�صيطر على كّل منهما  �مل�صتقلة بدويلتني  �لفل�صطينية 

خدع معظم �لفل�صطينيني �أنف�صهم عندما و�صعو� ق�صيتهم بني �أيديهما. 

رابعًا: حّل الد�ل الثالث:

يف �ملناق�صات �لنظرية و�ل�صيا�صية و�الأكاديية، �إز�ء م�صتقبل �ل�رش�ع على فل�صطني، 

كان �ل�صجال �لد�ئم حمتدماً بني فكرة �إقامة دولتني، فل�صطينية و�إ�رش�ئيلية، وفكرة �إقامة 

دولة و�حدة تقوم على �أ�ص�ص �مل�صاو�ة و�لديوقر�طية و�ملو�طنة بني كّل من يعي�ص على 

�لبديهي  �الأمر �صبه  �أن  بيد  �لتاريخية، من م�صلمني وم�صيحيني ويهود.  �أر�ص فل�صطني 

�لذي يقبع يف قلب �لتطور�ت �لتي ت�صهدها هذه �ملنطقة، بتقلباتها �حلادة، هو ذلك �ملنطق 

�لغريب و�ملفاجئ للو�قع على �الأر�ص، �لذي يفاجئ �جلميع ب�صيناريوهات قد ال تخطر 

على بال �أحد؛ فعو�صاً عن �حللني �ملذكورين �صار �لو�قع يقول �إن هناك حالً ثالثاً: دولة 

�إ�رش�ئيلية قوية، ودويلتان فل�صطينيتان �صعيفتان.

�لفل�صطينية،  �لق�صية  تاريخ  يف  �الأخطر  باأنه  �لفل�صطيني  �لو�صع  و�صف  جاز  رمبا 

و�لديوجر�فيا  �جلغر�فيا  على  �نعك�صا  �ل�صيا�صي  و�الختالف  �حلزبي  �النق�صام  الأن 

�لفل�صطينية كما مل يحدث يف تاريخ �لفل�صطينيني. �ختلف �لفل�صطينيون كثري�ً يف �لقرن لكّن 

كّل �ختالفاتهم كانت فوق �جلغر�فيا �لوطنية، وبقيت على م�صتوى �لقياد�ت و�الأحز�ب 

�أن  يحدث  مل  م�صلحة  �صد�مات  �إىل  حتولت  �لتي  �الأزمات  �أوج  يف  حتى  و�الأطروحات، 

�نعك�صت على جغر�فيا �لوطن �لفل�صطيني.

��صتخد�م  على  �لتحفظ  �رشورة  مع  �الأفق،  يف  يلوح  �لذي  هو  �لثالث  �لدول  حّل  �إن 

تعبري “دولة” لو�صف كياين �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة �ملنف�صلني. فما مل يقتنع طرفا 

�لتي  “�جلغر�فيا”  من  �لثاين  للطرف  طرف  �أّي  �إق�صاء  فكرة  باأن  �لفل�صطيني  �ل�رش�ع 

ي�صيطر عليها �لطرف �الآخر هي باخت�صار م�صتحيلة، فاإن �النف�صال �جلغر�يف �صيُكرَّ�ص. 

هذ�  �إن  �لقول  باالإمكان  لكن  �النف�صال،  هذ�  ملثل  �لنهائي  �ملاآل  تقدير  �أحد  مبقدور  لي�ص 

على  وهم  �لفل�صطينيني  على  يّر  �أ�صبوع  كّل  يوم،  كّل  مرور  مع  �صيُكرَّ�ص  �النف�صال 

ظرفيته  من  ويجعل  �لر�هن،  �لو�صع  من  يعزز  و�ل�صفة  غزة  بني  �ال�صتقطاب  و�صعية 

و�صمته و�صعاً ي�صعب �لرجوع عنه. 
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لذلك باتت �ملع�صلة �أبعد من �رش�ع بني حركتني، و�أعمق من تناق�ص بني م�رشوعني، 

فهي تنطوي، فوق هذ� وذ�ك، على �رش�عات م�صالح بني قادة لكل منهم جمموعته، بل 

�أهم  “ميلي�صيوي” لبع�ٍص من  �إز�ء مع�صلة حتول  �أننا  “�أجندته”. يعني ذلك،  �أحياناً  وله 

�أجنحة وجمموعات حركتي فتح وحما�ص، على نحو يوؤدي �إىل حتويل �مل�صاألة �لفل�صطينية 

برمتها من حال �إىل �أخرى، وينقلها من ف�صل يف تاريخها �إىل ف�صل �آخر.

لي�ص  عاتقها،  على  �أخذتها  �لتي  �خليار�ت  يف  �أخفقت  �لفل�صطينية  �حلركة  �أن  �لنتيجة 

فقط ب�صبب �صعف قو�ها يف مو�جهة عدوها، �أو لعدم تو�فر �لظروف �لدولية و�الإقليمية 

تخلّف  بحكم  لذلك،  �لذ�تي  �ل�رشط  تو�فر  عدم  ب�صبب  �أي�صاً  �إمنا  فح�صب،  لها  �ملو�تية 

و�لعالقات  �جلماعية،  و�لقيادة  �ملوؤ�ص�صة،  روح  غياب  عن  ناجم  بدوره  وهذ�  �إد�رتها، 

�لديوقر�طية يف ُبنية هذه �حلركة، وميلها ملنهج بّث �ل�صعار�ت و�الإن�صائية، على ح�صاب 

�الإجناز�ت، كما ب�صبب �صيادة  �لنقدي، وح�صابات �جلدوى، و�حلفاظ على  �لفكر  تنمية 

�لعقلية �ملز�جية �لتي طبعت هذه �حلركة بطابعها.

خام�شًا: ماأزق حما�س: 

�لعربي”،  �ل�صالم  “م�رشوع  قبولها  منذ  بخا�صة  ومعروفة،  عديدة  فتح  ماآزق  �إن 

�أمام �لكني�صت  1982، وهو نف�ص ما ورد يف خطاب �ل�صاد�ت  �أقرته قّمة فا�ص �صنة  �لذي 

�لذي  �أما ماأزق حما�ص،  �أو�صلو،  �تفاقيات  �لتنازالت �جل�صيمة يف  �إىل  Knesset، و�صوالً 

ُيعّد �ملحدد �لرئي�صي لتقرير م�صتقبل �مل�صاحلة، فهو �ملاأزق ذ�ته �لذي تو�جهه منذ قررت 

�إ�رش�ئيلية وغربية  �إىل حملة ��صتهد�ف  �أو�صلو. لقد تعر�صت حما�ص  �إىل نظام  �الن�صمام 

�إرهابية”،  “منظمة  �إعالنها  �أيلول/ �صبتمب؛ حيث جرى   11 �أحد�ث  و��صعة، منذ ما بعد 

باالغتياالت  قياد�تها  و��صتهد�ف  �ملالية،  منابعها  لتجفيف  عديدة  �إجر�ء�ت  و�تخاذ 

نف�صها،  على  للحفاظ  �ل�رشورية  �لتاأقلم  �إجر�ء�ت  تتخذ  حما�ص  فبد�أت  �الإ�رش�ئيلية، 

�إن �ملجتمع  �ل�صلطة، وحيث  �أد�ء فتح يف  �أن �صعبيتها كانت يف �صعود مقابل تردي  ومبا 

�لفل�صطيني كان يئن مطالباً بتحقيق �الإ�صالح �لد�خلي، وت�صويب م�صرية �لت�صوية �لتي 

حت�صني  يف  فر�صتها  حما�ص  وجدت  و�لكانتونات،  و�جلد�ر  �لدمار  �صوى  له  جتلب  مل 

نف�صها عب �ل�رشعية �النتخابية، وقررت دخول �لنظام �ل�صيا�صي �لفل�صطيني بحذر عب 

بو�بة �ملجل�ص �لت�رشيعي. 
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�صعت قيادة �حلركة �إىل �عتماد تكتيك �لتغيري �لتدريجي طويل �الأمد، وهو تغيري يحمي 

وجودها وال يطيح مبنطلقاتها، ويجعلها يف منزلة بني �ملنزلتني؛ قدٌم د�خل �لنظام و�لقدم 

�لتنظريي  �الأخرى خارجه، حتى تتم مو�ءمة �ملو�قف. لذلك حاولت �حلركة يف خطابها 

حول �النتخابات �لتفريق بني دخول �ملجل�ص �لت�رشيعي و�الن�صمام �إىل �ل�صلطة، معتبة 

�ملجل�ص موؤ�ص�صة “م�صتقلة” عن �ل�صلطة.

كان هدف حما�ص �أن ترتجم قوتها يف �ل�صارع �لفل�صطيني �إىل قوة �نتخابية متكنها من 

�أن تتحول مبوجبها �إىل قوة �ملعار�صة �ملركزية د�خل �ملجل�ص �لت�رشيعي، بالتايل تك�صب 

هذ�  با�صتغالل  فتقوم  مو�قفها،  تغيري  �إىل  ت�صطر  �أن  دون  و�صعها،  تغيري  على  �لقدرة 

�لو�صع لفرتة �الأربعة �أعو�م من ُعمر �ملجل�ص لت�صهيل �لقيام مبتطلبات حتولها �إىل حركة 

�صيا�صية، تعمل من د�خل �لنظام �ل�صيا�صي بالكامل. 

مل تنجح �حلركة يف ترجمة خطتها �النتقالية �إىل و�قع ملمو�ص، فقد ح�صلت، يف مفارقة 

عجيبة، على تاأييد �نتخابي �أكث مما �أر�دت يف هذه �ملرحلة �حلرجة. هكذ� �نتقلت مبا�رشة 

من و�صعية وجودها خارج �لنظام �ل�صيا�صي بالكامل، �إىل و�صعية �ال�صطر�ر لقيادة هذ� 

�لنظام مبا�رشة، دون مرحلة �نتقالية الإعادة �لتاأهيل. فقد �أ�صبح لز�ماً عليها، وهي تو�جه 

�صيالً من �ل�صغوط �لد�خلية و�خلارجية، �أن تخرج من �لعموميات �لتي كانت �صت�صتند 

بالغر�ص،  تفي  تعد  مل  �لعموميات  الأن  �ملريح،  �ملعار�صة  و�صع  يف  �أ�صبحت  لو  �إليها 

و�ال�صتمر�ر  جهة،  من  معها  و�لتفاو�ص  بـ“�إ�رش�ئيل”  �العرت�ف  م�صاألتي  جتاه  بخا�صة 

بتبني �ملقاومة �مل�صلحة من جهة �أخرى.

كّل  وقلبت  �صعبة،  ماآزق  يف  �لفل�صطينية  �لقوى  كّل  �أدخلت  �النتخابات  نتائج  �إن 

�ملعادالت، و�أدخلت معها يف نفق هذه �ملاآزق �الأطر�ف �لعربية و�لدولية. ال �صّك �أن ماأزق 

وال  لها،  م�صتعدة  غري  وهي  �ملفاجئ  �ل�صكل  بهذ�  �ل�صلطة  ت�صلمت  الأنها  �أكب؛  حما�ص 

متلك ع�صاً �صحرية لتفكيك �أعباء �لرتكة �لثقيلة، على �لرغم من كّل ما قيل عن برناجمها 

�ل�صيا�صي و�لفكري وعن تنظيماتها �ملدربة. 

ينبغي ��صتعادة كّل ما تقدم، يف �إطار ��صت�رش�ف �حتماالت م�صتقبل �مل�صاحلة، ومدى 

حظوظها من �لنجاح؟ يجمع معظم �لتوقعات على �لتحذير من �صعوبات وعقبات كثرية 

تو�جه حما�ص يف ظّل �لثور�ت �لعربية، وبعد �مل�صاحلة مع فتح، من بينها على �صبيل �ملثال 

ال �حل�رش:
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و�ملجتمع  “�إ�رش�ئيل”  مع  عالقة  من  بقي  ما  تنظم  �لتي  �أو�صلو  �تفاقات  من  �ملوقف   .1

بنود  حتكمها  �لتي  “�إ�رش�ئيل”،  مع  �ملبا�رشة  �لعالقة  من  �ملوقف  بالتايل  �لدويل؛ 

�التفاقات لت�صيري �أمور �حلياة �ليومية للمو�طنني. 

و�حٍد؟  �آٍن  يف  و�ملقاومة  �ل�صلطة  بني  �جلمع  يكن  وهل  �ملقاومة،  نهج  من  �ملوقف   .2

من  تبقى  ما  لتنفيذ  ذريعة  عن  تبحث  “�إ�رش�ئيل”  و�أن  خا�صة  معروف،  و�جلو�ب 

خمططاتها للتهويد و�ل�صم و�ال�صتيطان و�ل�صيطرة على �لقد�ص. 

�حتماالت  منها  �أخرى،  �أ�صئلة  تبز  وهنا  �الأخرى،  و�لتنظيمات  فتح  من  �ملوقف   .3

�ملو�جهة بني �أن�صار فتح و�أن�صار حما�ص؟ ثّم ما هو �ملوقف من �لتنظيمات �الأخرى، 

فل�صطني  د�خل  بعمليات  بالقيام  �لتفرد  قررت  �إذ�  �الإ�صالمي،  �جلهاد  حركة  خا�صة 

�ملحتلة �صنة 1948، �أو �إطالق �صو�ريخ على �مل�صتعمر�ت؟ هل �صتطالبها بالتهدئة �أم 

�صرتغمها على ذلك؟ 

�ل�صلطة نف�صها بكّل ما فيها من ف�صاد وق�صور، هل �صت�رّشح �ملوظفني،  �ملوقف من   .4

�ملالية  �الأو�صاع  ظّل  يف  �لبديل  هو  وما  فتح؟  من  ومعظمهم  �الأمن،  رجال  خا�صة 

�ل�صالح  على  �ملفرو�صة  �لقا�صية  و�ل�رشوط  �الإ�رش�ئيلي،  و�حل�صار  �ل�صعبة، 

و�لرت�خي�ص لقوى �الأمن؟ ثّم كيف �صتنفذ برناجمها لتطبيق �ل�رشيعة �الإ�صالمية يف 

جمتمع متعدد �الأديان و�الجتاهات.

من  بّد  ال  �إذ  �ملنطقة،  بها  متر  �صعبة  ظروف  ظّل  يف  �الإقليمية،  �الأو�صاع  من  �ملوقف   .5

�صو�ء  طيبة،  عالقات  معها  حما�ص  تقيم  �لتي  �لعربية  �لدول  مع  �لعالقات  يف  تو�زن 

�أكان ذلك مع قوى �ملقاومة و�ملمانعة �ملمثلة يف �إير�ن وحزب �هلل يف لبنان، �أم مع �لدول 

وليبيا.  و�ليمن  و�ملغرب  وتون�ص  م�رش  مثل  فيها  لالإ�صالميني  �صعود�ً  �صهدت  �لتي 

هذ� باالإ�صافة �إىل عالقاتها �جليدة �لقدية و�مل�صتمرة مع قطر، مع مالحظة خ�صارتها 

للعالقة مع �صورية.

دول  مع  �لتعامل  هو  �آخر  بو�قع  ُتو�َجه  حما�ص  �إن  �إذ  �لدويل،  �ملجتمع  من  �ملوقف   .6

�لعامل و�الأمم �ملتحدة، و�تخاذ موقف حمدد من �رشوطها ورف�صها �لتعامل معها، �إال 

�أو�صلو  �تفاقات  �لو�ردة يف  �اللتز�مات  بـ“�إ�رش�ئيل”، وتبني  �لعنف، و�العرت�ف  بنبذ 

وخريطة �لطريق.

�إن حما�ص �أ�صبحت �الآن )�صنة 2012( ترزح حتت وطاأة �صغوط متعاك�صة ومت�صاربة، 

هناك جمموعة من �ل�صغوط �خلارجية، �الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية و�الأوروبية، �لتي تنذرها 
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بعدم �العرت�ف، و�إيقاف تقدمي �مل�صاعد�ت لل�صلطة، وتاأتي متو�زية مع �صغوط من فتح 

حما�ص  تو�جه  باملقابل  �الأزمة،  لتخطي  حما�ص  حلركة  �حلقيقي  �لعون  يد  مّد  ترف�ص 

�صغوط مو�قفها �ملعلنة وبرناجمها �النتخابي و�صعار�تها وجماهريها، �لتي تتوقع منها 

ترجمة �الأقو�ل �إىل �أفعال.

�شاد�شًا: امل�شر�ع الوطني الفل�شطيني: 

تتاأكد تاأثري�ت �مل�صاحلة على �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني بالنظر �إىل تباين �لتوجهات 

مبتابعة  �لفل�صطينيني  بع�ص  فيه  ين�صغل  �لذي  �لوقت  ففي  �ملرحلة،  هذه  يف  �لفل�صطينية 

ين�صغل  �مل�صاحلة،  م�صري  ملعرفة  فل�صطينية  ف�صائل  جتريها  �لتي  �حلو�ر�ت  �أخبار 

�أخرى مل�صري �لق�صية  �آخرون من خارج هذه �لف�صائل بالبحث عن وجهة  فل�صطينيون 

عموماً. 

ال  �لفل�صطيني  �لوطني  �حلو�ر  �أن  و�قع  �إىل  �أخرى  وجهة  عن  �لباحثون  ي�صتند 

يحاول  ما  بقدر  �لفل�صطيني،  �لن�صال  تو�جه  �لتي  و�الأعباء  �لق�صايا  مناق�صة  يحاول 

�إعادة تقا�صم �ملكانة و�ملو�رد، �صو�ء يف �ل�صلطة �أم يف �ملنظمة، و�أن �القتتال �لد�خلي بات 

يدفع �ل�صعب �لفل�صطيني، ياأ�صاً، �أو من دون �ختيار، نحو �لعودة �إىل �لور�ء �أو �لقفز �إىل 

�الأمام.

�أنه بعد جالء عجز �لقوى �لوطنية �لفل�صطينية  يف خيار�ت �لعودة �إىل �لور�ء يت�صح 

�إد�رة �ل�صاأن �لد�خلي با�صتقاللية، ن�صاأت  عن جت�صيد خيارها، �لذي يتمثل جوهرياً يف 

�خليار  تناق�ص  �أ�صو�ت  �لو�جهة  �إىل  وعادت  خارجية،  �رش�كة  �أو  و�صاية  �إىل  �حلاجة 

�إىل قطاع غزة، وهو ما كان قائماً  �الإد�رة �مل�رشية  �لغربية، وعودة  �ل�صفة  �الأردين يف 

قبل حرب �صنة 1967. 

كما �أن خيار�ت �لقفز �إىل �الأمام؛ وهي �أي�صاً عودة �إىل �لور�ء، باتت ترى يف ��صتخد�م 

فز�عة “�لدولة �لديوقر�طية” و�صيلة �صغط على “�إ�رش�ئيل” لقبول �لدولة �لفل�صطينية، 

�أفق �لدولة  و�أنه مل يعد هناك جمال الإقامة دولة فل�صطينية يف ظّل �ال�صتيطان، و�ن�صد�د 

�أنه مل يعد هناك خيار �صوى دولة و�حدة يعي�ص  �مل�صتقلة، وي�صددون على  �لفل�صطينية 

فيها �لعرب و�ليهود مب�صاو�ة تاّمة.
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تعر�ص �أطروحات �لعودة �إىل �لور�ء �أو �لقفز �إىل �الأمام يف ظّل �إح�صا�ص بتعاظم �خلطر 

�لوجودي، ال فقط على �لق�صية �لوطنية، �إمنا على �الأفر�د �أي�صاً؛ �أ�صا�ص ذلك �أن �حل�صار 

وتنامي  �مل�صاحلة،  وتباطوؤ  وعربي،  دويل  �صمت  ظّل  يف  �لفل�صطينيني  على  �ملفرو�ص 

�أن ثمَة من يتمنّى  �إىل حّد  نزعات �لعنف يف �ملجتمع، بات يدفع نحو �لبحث عن خمارج؛ 

عودة �الحتالل �الإ�رش�ئيلي، فيما يتمنى �آخرون عودة �لو�صاية، �أو فر�ص و�صاية دولية 

�أو عربية جديدة. 

د�خلية  تباينات  �أوجد  �ملتو��صلة،  �لو�حدة، ولالأر�ص  للدولة  �لفل�صطينيني  �فتقار  �إن 

و��صعة، و�أ�صهم يف �إيجاد متايز�ت جيو�صيا�صية بني “�صطري �لوطن”؛ فامليل يف �ل�صفة 

بو�بتها  �ل�صفة، وهو  يف  فاالأردن كان حاكماً  ما،  قبوالً  �الأردين يجد  �خليار  �إىل  �لغربية 

�إىل �لعامل، �أما يف غزة فاحلال خمتلف، فنظر�ً النعد�م �لتو��صل بني �ل�صفة و�لقطاع غدت 

م�رش هي هذه �لبو�بة.

بالرغم من �أن م�رش و�الأردن يعلنان جهار�ً �أنه ال مطمع الأّي منهما يف �لعودة لل�صيطرة 

�ملا�صي،  لكّل منهما يف  �لذي كان يخ�صع  �ل�صطر  �لفل�صطينيني عموماً، وال على  ال على 

فاإن �لو�قع �ل�صيا�صي ي�صري �إىل تباينات. فقد كانت �لق�صية �لفل�صطينية على �لدو�م جزء�ً 

�أبد�ً مع قطاع غزة �إال بو�صفه بو�بة  من �الأمن �لوطني �مل�رشي، بالتايل مل يتّم �لتعاطي 

م�صريي  د�خلي  �صاأن  فهي  �الأردين،  �ل�صعيد  على  �لفل�صطينية  �لق�صية  �أما  �الأمن،  لهذ� 

الأكث من �صبب، ف�صالً عن �أن �ل�صفة �لغربية كانت طو�ل �أكث من ثالثني عاماً جزء�ً من 

�ل�صيادة �الأردنية.

مل ي�صطدم �الأمن �لقومي �مل�رشي بالطموحات �لوطنية �لفل�صطينية الأنها ظلّت �أمر�ً 

يكن �حلال،  و�أياً  �لطموحات.  هذه  مع  مر�ر�ً  ��صطدمت  �الأردنية  �ل�صيادة  لكن  خارجياً، 

فثّمَة يف �جلانب �لفل�صطيني َمْن ما يز�ل يوؤمن بوجوب �إعادة �لوحدة بني �ل�صفتني، حتت 

قر�ر  تتقبل  مل  �ل�صفتني  يف  موؤثرة  �صيا�صية  قوى  وثّمَة  كونفيدر�يل،  �أو  فيدر�يل  �صعار 

فّك �الرتباط، وما تز�ل تعّده غري د�صتوري. و�ليوم مل يعد �رّش�ً وجود قوى يف �ل�صفة 

�لغربية تتحدث علناً عن �رشور�ت �لعودة �إىل �خليار �الأردين، بالرغم من �أنها كانت �إىل 

وقت قريب �صمن �خلّط �ال�صتقاليل �لفل�صطيني.

يعتقد كثري من �لفل�صطينيني �أن عدم �لتو�صل �إىل م�صاحلة حقيقية كفيل باإنهاء عو�مل 

�ملمانعة �الأخرية، �لتي ما تز�ل تقف يف وجه �إ�صهار �ملطالبة بالو�صاية. فالو�صع �ملريع، 
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و�نعد�م �الآمال بتغيري قريب، يجعل من �لتفكري يف وجهة �أخرى �أمر�ً عادياً، ففي �لوقت 

�لذي ما تز�ل �لف�صائل تتحدث عن �مل�رشوع �لوطني، �صار �ل�صارع يتحدث عن �لرغبة 

وحما�ص  فتح  فيه  تن�صغل  �لذي  �لوقت  يف  �أنه  يبدو  هكذ�  و�ملعي�صي.  �لوجودي  �الأمن  يف 

مبناق�صة �حل�ص�ص يف �الأجهزة �الأمنية، يناق�ص �آخرون ق�صايا �مل�صتقبل �الأبعد، ويف ر�أيهم 

�أنه يثل �لثغرة �الأ�صا�صية يف �تفاق مكة �لذي مل يعالج �أزمة �لعمل �لوطني �لفل�صطيني، 

و�كتفى مبعاجلة جو�نب �حل�ص�ص يف حكومة �لوحدة.

�شابعًا: الثورة �الهيمنة الإ�شرائيلية:

تتعامل “�إ�رش�ئيل” بكثري من �حلرية يف كّل ما يتعلق بتد�عيات �لثور�ت �لعربية، و�آفاق 

�لتغيري �ال�صرت�تيجي يف �ملنطقة. وعلى �لرغم من �لتز�م �لقادة �ل�صيا�صيني و�لع�صكريني 

�ل�صمت يف �الأغلب �أمام و�صائل �الإعالم، فاإنهم يكادون ينفجرون من فرط �نعد�م �ليقني 

لديهم ب�صاأن �مل�صتقبل. 

يف  �النتفا�صة  �نفجرت  عندما  “�إ�رش�ئيل”  يف  �ملوقف  �صيد  �لقلق  كان  �الأوىل  للوهلة 

تون�ص، لكن �رشعان ما �حتل �لو�جهة نوع من �لذعر يف �أعقاب �لثورة يف م�رش. وبد� جلياً 

�أن �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلية �أخطاأت لي�ص فقط يف عدم توقع �لثور�ت، �إمنا �أي�صاً يف توقع 

�آمنت �ال�صتخبار�ت �الإ�رش�ئيلية، على �الأقل فيما يتعلق مب�رش، باأن نظام  نتائجها، فقد 

علنت ��صتقالته حتى 
ُ
�أ �إن  ح�صني مبارك م�صتقّر و�آمن و�أنه �صيتجاوز �لعا�صفة، لكن ما 

�أ�صيع �أن “�إ�رش�ئيل” مطمئنة �إىل �جلي�ص �مل�رشي، ومع جتاوب �جلي�ص مع مطالب �لثورة 

تر�جع من�صوب �لثقة لدى تلك �ال�صتخبار�ت ب�صاأن �مل�صتقبل. 

1. غياب الكنز ال�شرتاتيجي:

ليعازر  �إ بن  بنيامني  قاله  ما  هذ�  الإ�رش�ئيل”،  ��صرت�تيجي  كنز  “مبارك 

�صهري.  ت�رشيح  يف  �الإ�رش�ئيلي  و�لتجارة  �ل�صناعة  وزير   Binyamin Ben-Eliezer

�أهميتها  تقدير  يكن  ال  باأدو�ر  يقوم  مبارك  نظام  كان  “�إ�رش�ئيل”  نظر  وجهة  من 

��صرت�تيجي  “كنز  باأنه  مبارك  و�صف  يبر  مما  �لكثري  هناك  �إن  �ال�صرت�تيجية. 

الإ�رش�ئيل”؛ ففي عهده منحت “�إ�رش�ئيل” �أكب م�صاحة زمنية وجغر�فية ممكنة من �الأمن 

“�إ�رش�ئيل”،  عن  و�لتقليدية  �ل�صاملة  �حلرب  خطر  وز�ل  و�القت�صادي،  �ال�صرت�تيجي 
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بينما ت�صاعف بالن�صبة �إىل �لعرب، ومل يتحقق �ل�صالم �إال بالن�صبة �إىل “�إ�رش�ئيل”، بينما 

من  �إن  بل  تقريباً.  �لعربي  �جلو�ر  كّل  على  و�عتد�ء�ت  حروب  �صيناريوهات  حتققت 

�لعرب و“�إ�رش�ئيل” مل يكن تغيري�ً يف  �ل�صالم بني  �أن مبعث ق�صية  �ل�صارخة  �ملفارقات 

مو�قف “�إ�رش�ئيل” يجعلها �أكث قبوالً من �جلانب �لعربي، بل على �لعك�ص مل يحدث �أن 

كما  و�لعن�رشية،  �لعدو�نية  ممار�صاتها  ويف  �لتو�صعية،  تطلعاتها  يف  “�إ�رش�ئيل”  متادت 

فعلت منذ مبادرة �ل�صاد�ت. 

�لت�صلح  مو�زنة  �نخفا�ص  �إىل  �ال�صرت�تيجي”  “�لكنز  �صنو�ت  قادت  �قت�صادياً 

�الإ�رش�ئيلي من نحو 30% من �لناجت �لقومي �إىل �أقل من 10%؛ ما منح “�إ�رش�ئيل” �أكث 

وكاأن  �ملتقدمة.  �لدول  م�صتويات  �إىل  و�ل�صعود  �القت�صادي  �لنمو  من  عقود  ثالثة  من 

�ال�صرت�تيجي” بتبع  “�لكنز  فقام  كافية،  تكن  �القت�صادية مل  �ال�صرت�تيجية  �لهبّة  هذه 

�إذ تدفق غاز م�رش �إىل  مرعب على ح�صاب ثرو�ت م�رش متثل يف �صفقة �لغاز �خليالية، 

“�إ�رش�ئيل” ب�صعر بخ�ص �أقّل من �صعر �لتكلفة �لعاملية، موفر�ً على �القت�صاد �الإ�رش�ئيلي 

وفق بع�ص �لتقدير�ت ما يقارب ع�رشة مليار�ت دوالر �صنوياً )مقابل ذلك مّت رهن م�رش 

كلها للم�صيئة �الأمريكية، مقابل �أقل من ملياري دوالر كم�صاعدة �صنوية(. 

2. مقاومة التغيري:

�ملحيطتني  و�الأمنية  �ل�صيا�صية  �لبيئتني  غرّيت  قد  �لعربية  �لثور�ت  �أن  يف  �صّك  ال 

بـ“�إ�رش�ئيل”، لكن �الأكث قلقاً بالن�صبة لها �أن هذه �لثور�ت �أدخلت �ملجتمعات �لعربية يف 

معادالت �حلرب و�ل�صالم، ويف مو�زين �لقوى، يف �ل�رش�ع �لد�ئر يف �ملنطقة. معلوم �أن هذ� 

�لعامل مل يكن و�رد�ً �لبتّة، �إذ ظّل خارج ح�صابات �ل�صيا�صة و�ل�رش�ع، بحكم تهمي�ص هذه 

�ملجتمعات وتعطيل دورها، من قبل �الأنظمة �لدكتاتورية. 

ال �صّك يف �أن هذ� كان و�صعاً مثالياً لـ“�إ�رش�ئيل”، طو�ل �لعقود �ملا�صية، �إذ �أنه �أخرج 

قوة �ملجتمعات من د�ئرة مو�زين �لقوى، و�أتاح لها �بتز�ز �الأنظمة و�ال�صتفر�د بها، ف�صالً 

عن �أنه كّر�ص لها تعاطف �لعامل بادعاء فر�دتها كدولة ديوقر�طية يف �ملنطقة.

�إن تغيري �الأنظمة بالن�صبة لـ“�إ�رش�ئيل” ال يعني بال�رشورة ح�صول تغيري جذري يف 

�ل�صيا�صات، وال يف مو�زين �لقوى، لغري م�صلحتها. لذ�، فاإن �صعود دور �ملجتمعات هو 

ما يبدو وحده �لعامل �جلديد �لذي من �صاأنه �أن يغرّي معادالت �ل�رش�ع، ويك�صبه معاين 

جديدة ال تخدمها.
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�ل�صوؤ�ل �الآن: ماذ� �صتفعل “�إ�رش�ئيل” يف حال مّت �عتماد هذه �حلال، وحتويلها �إىل نوع 

من ثقافة �صيا�صية تفيد بخروج مئات �الألوف �إىل �حلدود يف تظاهرة �صعبية و�صلمية لعبور 

�حلدود؟ �أو ماذ� �صتفعل �إذ� متت �إز�حة �جليو�ص �لعربية من �مل�صهد )وهي �أ�صالً كانت 

��صتعادة  تتوّخى  �صلمية،  �صعبية  مقاومة  من  نوع  مل�صلحة  �لفعلية(  �لناحية  من  مز�حة 

�صتقول  ماذ�  ثّم  �ملتحدة؟  �الأمم  قر�ر�ت  يف  عنها  �لتعبري  مّت  �لتي  باملعايري  ولو  �حلقوق 

“�إ�رش�ئيل” يف حال دّعمت هذه �ملقاومة ب�صعار�ت تتنا�صب مع �لقيم �الإن�صانية �لعاملية؛ �أي 

قيم �حلرية و�لعد�لة و�لكر�مة، من نوع نريد �لعي�ص يف دولة و�حدة ديوقر�طية ومدنية، 

�أي كمو�طنني مت�صاوين يف �حلقوق و�لو�جبات؟

يعني ذلك �أن معادالت �ل�رش�ع مل تعد حمكومة باأمزجة �حلكام، �إمنا باتت يف جمال 

�ل�صعوب، �لتي بات لها ر�أيها يف تفاعالت �ل�رش�ع. �إن م�رش �لثورة، لن حتتمل عدو�نية 

“�إ�رش�ئيل”، �لتي حتّط يف �لو�قع من قدر م�رش ومكانتها يف �إقليمها �لعربي. ما يثري قلق 

“�إ�رش�ئيل” �أكث، �أن هذه �لتحوالت، فيها ومن حولها، حتدث يف وقت تعاين من خماطر 

“وجودية” حقيقية، تتمثل بتاآكل حميطها �الإقليمي )فهي خ�رشت �إير�ن ثّم تركيا وها هي 

تخ�رش م�رش �أي�صاً(، وحماوالت نزع �ل�رشعية عنها على �ل�صعيد �لدويل، من �لناحيتني 

على  �نك�صفت  �أن  وبعد  �ل�صحية،  �صورة  عنها  ُنزعت  �أن  بعد  و�الأخالقية،  �ل�صيا�صية 

حقيقتها دولة ��صتعمارية وعن�رشية ودينية.

�لفل�صطينيني  بني  �ل�رش�ع  معطيات  يف  تغيري  �أّي  باأن  �العتقاد  تعّزز  �لدالالت  هذه 

حرب  مبجرد  وال  ع�صكرية،  قوى  مو�زين  يف  تغيري  مبجرد  يحدث  لن  و�الإ�رش�ئيليني 

و�الجتماعية  و�القت�صادية  �ل�صيا�صية  �لتغري�ت  بفعل  �أ�صا�صاً  �صيحدث  لكنه  �أخرى، 

و�لثقافية، �لتي يكن �أن حت�صل يف جمتمعات بلد�ن هذه �ملنطقة، �لتي �صت�صمل �ملجتمع 

�الإ�رش�ئيلي بال�رشورة.

فاإما  طرق:  مفرتق  �أمام  “�إ�رش�ئيل”  تقف  بينما  �لتغيري،  نحو  �لعربية  �ملنطقة  تتجه 

��صتعمارية وعن�رشية ودينية،  �لتخلي عن كونها دولة  ما يعني  �لتغيري،  تو�كب عملية 

�أّي حّل �آخر يوؤدي �أو يّهد له، �أو مقاومة  �أو  وقبول حّل �لدولة �لو�حدة �لديوقر�طية، 

تقف  �حلالتني  كال  ويف  عنها؛  �ل�رشعية  نزع  م�صار  يعّزز  ما  �جلارية،  �لتغيري  عملية 

“�إ�رش�ئيل” يف مو�جهة عملية تغيري تاريخية.
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3. ربيع فل�شطني وخريف “اإ�رشائيل”: 

�لدولة  قيام  الإعالن  �ملتحدة  لالأمم  �للجوء  بعد  �لعام  �مل�صهد  �صبابية  من  �لرغم  على 

�لفل�صطينية �مل�صتقلة، يكن �لقول �إن طريق �الألف ميل قد يبد�أ بهذه �خلطوة، بعد و�صع 

�لعربة على �لطريق �ل�صحيحة، و�ل�صري نحو �لهدف �لنهائي، وهو حتول هذه �لدولة �إىل 

و�قع ملمو�ص، وحدود مر�صومة على خريطة ر�صمية، معرتف بها دولياً. فمهما �صدر 

و�إن  �لعربي،  بالربيع  �أ�صوة  بد�أ،  فل�صطني”  “ربيع  �إن  �لقول  يكن  ووعيد،  تهديد  من 

�أزهاره �صتحمل ثمار�ً طيبة �إذ� تز�من مع �صحوة عربية، ونه�صة فل�صطينية، تنطلق من 

وحدة وطنية حقيقية ود�ئمة، تد�صنّها م�صاحلة وطنية حقيقية.

ب�صّن  تهديدها  فحتى  بد�أ،  قد  �إ�رش�ئيل”  “خريف  �إن  �أي�صاً  �لقول  يكن  �ملقابل  يف 

�لوبال، و�حتمال ن�صوب حرب �صاملة ال ت�صمن  �لفل�صطينيني �صتجر عليها  حرب على 

�أن تخرج منها منت�رشة. كما �أن �لتهديد باإلغاء �تفاقيات �أو�صلو لن يعطي �أية نتيجة الأن 

هذه �التفاقات ولدت ميتة، ومل تنفذ منها “�إ�رش�ئيل” �صوى �لق�صور، فيما بقي �جلوهر 

و�الأ�صا�ص جمرد حب على ورق، خا�صعاً ملناور�ت “�إ�رش�ئيل”، وحماوالت ك�صب �لوقت 

منها،  طائل  ال  وموؤمتر�ت  �جتماعات  يف  �لدولية  �ملحافل  يف  �لفل�صطينيني  و“جرجرة” 

فكانت �لنتيجة تكبّد “�إ�رش�ئيل” خ�صائر فادحة على خمتلف �مل�صتويات: 

معاد�ة  �إىل  ودفعها  )تركيا(،  �ملنطقة  يف  �الأكب  �الإ�صالمي  �حلليف  خ�صارة  الأول: 

“�إ�رش�ئيل”، نتيجة لل�صلف و�لغرور، ورف�ص �العتذ�ر عن جرية �العتد�ء على �أ�صطول 

�حلرية. 

و��صتفز�ز  )م�رش(،  �ل�صالم  معاهد�ت  يف  �الأكب  �لعربي  �ل�رشيك  خ�صارة  الثاين: 

فهم  �أو  �لعدو�نية،  �ملمار�صات  م�صاعفات  باالعتبار  �الأخذ  دون  من  �مل�رشي،  �ل�صعب 

عن  �عتذ�ر  جمرد  تقدمي  رف�ص  على  و�الإ�رش�ر  م�رش،  ربيع  يف  �ل�صباب  ثورة  معاين 

مقتل م�رشي. وكانت �لنتيجة ما جرى يف �ل�صفارة �الإ�رش�ئيلية كموؤ�رش �أويل على �ملز�ج 

�مل�رشي، وخ�صارة �لدول �لعربية �لتي �صدقت �أن �ل�صالم ممكن مع “�إ�رش�ئيل”، و�أقامت 

معها عالقات دبلوما�صية وجتارية �رشعان ما تر�جعت عنها نتيجة �لتعنت �ل�صهيوين.

�أو�صلو، وكان من �ملمكن �النطالق  �تفاقات  �لفل�صطيني يف  �ل�رشيك  الثالث: خ�صارة 

معه الإقامة “ت�صوية عربية - �إ�رش�ئيلية” �صاملة لوال �ل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية �حلمقاء.
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الرابع: خ�صارة جزء كبري من �لر�أي �لعام �لعاملي، ومتلمل دول �أوروبا من ممار�صات 

“�إ�رش�ئيل”، وحتول قادتها �لع�صكريني و�ملدنيني �إىل جمرمني يالحقهم �لق�صاء يف دول 

عدة.

اخلام�س: �نهيار �الأو�صاع �الجتماعية و�القت�صادية و�ملعي�صية لالإ�رش�ئيليني، بالرغم 

من مز�عم �لنمو، وبد� ذلك و��صحاً يف �لتظاهر�ت �لكبى �لتي مل ت�صهد “�إ�رش�ئيل” لها 

مثيالً �صّد �صيا�صة �حلكومة، على �أمل تقليد �لثور�ت �لعربية و�صعار�تها، و�أولها �صعار 

“�إرحل”!.

لقد �أقامت “�إ�رش�ئيل” عالقات ��صرت�تيجية عميقة، منذ قيامها، مع �ثنتني من “�لقوى 

�إبر�م  بعد  م�رش،  �إليهما  �أ�صيفت  ثّم  وتركيا،  �إير�ن  هما  �ملنطقة،  يف  �لعظمى”  �الإقليمية 

�أن  �ملفارقات  ومن  ��صرت�تيجياً”.  “كنز�ً  كان  مبارك  �أن  �الإعالن  حّد  �إىل  بينهما،  �ملعاهدة 

تاريخ  يف  �الأوىل  �ملرة  لكنها  كبى”،  �إ�صالمية  “دول  ذ�ته  �لوقت  يف  هي  �لثالث  �لدول 

�لثورة  بعد  �إير�ن  حتولت  فقد  �إقليمي؛  “حليف”  �أّي  بدون  فيها  تقف  �لتي  “�إ�رش�ئيل” 

بل  تركيا،  مع  �لتحالف  تفكيك  خطو�ت  وت�صارعت  وت�صاعدت  ��صرت�تيجي”،  “عدو  �إىل 

�مل�صني،  �لو�صع  و�أفلتت م�رش من هذ�  “�إ�رش�ئيل”،  “ثوري” يف مو�جهة  وقيامها بدور 

بعد قيام �لثورة، �لتي ت�صري �إىل �أن �مل�صتقبل يوحي باحتماالت جوهرية مغايرة.

ولكن ما تز�ل هناك حتديات تو�جه �إعادة ر�صم خريطة �ملنطقة؛ فهناك ق�صايا خارج 

ع�رشية  دول  بناء  يف  ي�صو�  مل  �إن  �لعرب  �أّن  �لظّن  و�أغلب  �ل�رش�ع،  وخارج  �لق�صيّة، 

وجمتمعات حّرة لن ي�صتطيعو� م�صاعدة �لفل�صطينينّي على �إقامة دولة حمرتمة وجمتمع 

حّر.

�أما “�لربيع �لفل�صطيني” فلن يّر �إال بال�صمود، و�لبعد عن �ملمار�صات �لتي قد تقلب 

�لطاولة، وتعطي “�إ�رش�ئيل” �لذر�ئع للخروج من �الأزمة ب�صالم، كما �أن �لو�جب يقت�صي 

�لفل�صطيني،  لل�صعب  د�عم  موحد  عربي  موقف  وتاأمني  �حلقيقية،  �مل�صاحلة  حتقيق 

�إلغاء مفاعيل  �لباب الحتماالت  يفتح  �إ�رش�ئيلي، مبا  ��صتفز�ز  �أّي  للرد على  و�ال�صتعد�د 

“�صعب  �لفل�صطينيني  �أن  للعامل  تثبت  �صاملة،  �صلمية  بانتفا�صة  و�التفاقات،  �ملعاهد�ت 

�جلبارين”، و�أن “�إ�رش�ئيل” يف خريفها، و�إىل زو�ل.

�إىل  يتحول  موحد،  �صيا�صي  برنامج  يف  تتج�صد  �أن  بّد  ال  �حلقيقية  �مل�صاحلة  �إن 

�أما  �إذ� جمعت بني �ملفاو�صة و�ملقاومة.  ��صرت�تيجية ممكنة عملياً ومقبولة فكرياً، حتى 
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�مل�صاحلة �جلارية، فهي يف �لتحليل �الأخري، تغليب الإحد�هما على �الأخرى. من هذ� �ملنظور 

ال بّد من �لت�صليم با�صتحالة �لتوفيق بينهما، الأنهما على طريف نقي�ص: �مل�رشوع �الأمريكي 

“�ل�صفط”،  على  فتح  قدرة  �إن  ثّم  �الإ�صالمي.  �لقومي  �مل�رشوع  مو�جهة  يف  �الإ�رش�ئيلي 

“�جلذب”، ما يعنى  �أكب بكثري من قدرة حما�ص على  �لتي تتكتل ور�ئها،  �لقوى  بحكم 

تغليب منطق �ملفاو�صة على منطق �ملقاومة. وال �صّك يف �أن �لتطور�ت �جلارية توؤكد ذلك 

بجالء؛ من �ملفاو�صات �ل�رشية �لتي جتريها �ل�صلطة، �إىل عر�ص �لق�صية �لفل�صطينية على 

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة )United Nations General Assembly )UNGA، مع 

تركيز �لهدف �لوطني يف �لو�صول �إىل و�صع “دولة حتت �الحتالل”!





الف�صل الثامن

التاأثري الإ�شرائيلي على �شناعة القرار 

الفل�شطيني �اإمكانات حتييده
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التاأثري الإ�صرائيلي على �صناعة القرار 

الفل�صطيني واإمكانات حتييده

*
د. عبد احلميد الكيايل

مقدمة:

على  يزيد  �أو  قرن  منذ  متحورت  �أنها  يف  �لفل�صطينية  �ل�صيا�صية  �حلياة  فر�دة  تكمن 

وهو  �لفل�صطينية،  �الأر�ص  الحتالل  �مل�صتمرة  وم�صاعيه  �ل�صهيوين،  �مل�رشوع  مو�جهة 

�أ�صاليب  تو�صلت  خمتلفة،  �صيغاً  و�أخذ  ومتكاملة،  متالحقة  مر�حل  على  مّت  �لذي  �الأمر 

متنوعة، وتوزعت على �متد�د �لزمن من �لقوة �لع�صكرية �لعنيفة و�ملبا�رشة �إىل �الأ�صاليب 

�لناعمة و�مللتوية. 

�مل�رشوع  باال�صتجابة لتحدي  ملزماً  �لفل�صطيني د�ئماً  �ل�صيا�صي  �لقر�ر  ولذلك، كان 

�ل�صهيوين �لقائم على �إلغاء �الآخر، من خالل قر�ر�ت �صيا�صية فل�صطينية معاك�صة، هدفها 

منع هذ� �مل�رشوع �ال�صتئ�صايل من حتقيق �أهد�فه، �أو ��صتعادة كلية �أو جزئية ملا كان �حتله 

من �أر�ص �لفل�صطينيني وما �صلبه من حقوقهم. وعلى هذ�، فاإن �لقر�ر �ل�صيا�صي، لكل من 

�لطرفني �ملت�صارعني، �لفل�صطيني و�الإ�رش�ئيلي، هو �لوجه �ملعاك�ص لقر�ر �لطرف �الآخر، 

يف �رش�ع وجود يدور حول �لهدف نف�صه، وهو: ملكية وهوية �الأر�ص �لفل�صطينية. ومن 

حمالة.  ال  و�قع  �صاأن  هو  �لفل�صطيني  �لقر�ر  �صناعة  على  �الإ�رش�ئيلي  �لتاأثري  فاإن  هنا، 

�تفاقات  حتى  �صائد�ً  بقي  �الأول  �لطور  نوعياً:  خمتلفنْي  بطورْين  ذلك  مّر  وقد 

على  و�الإ�رش�ئيلي  �لفل�صطيني  �لقر�رين  بني  �لعالقة  قامت  حيث  1993؛  �صنة  �أو�صلو 

قاعدة �ملو�جهة، و�لتكيف �ملتبادل، بغر�ص تعظيم �لقوى، من �أجل ك�رش �إر�دة �خل�صم، 

وجعله يذعن ملطالب عدوه. �أما �لطور �لثاين، و�لذي بد�أ مع �تفاقات �أو�صلو، و�عتمد خيار 

�مل�صاحلة و�لتعاي�ص و�لتعاون.  نحو  “�إ�رش�ئيل”، و�صهد حتوالً  �ل�صيا�صية مع  �لت�صوية 

�إىل �أو�صلو، �لتي مثلت ��صت�صالماً  وقد كانت �أوىل ف�صوله �تفاقات كامب ديفيد، و�صوالً 

ان.  باحث متخ�ص�ص يف �ل�صوؤون �الإ�رش�ئيلية، مركز در��صات �ل�رشق �الأو�صط، عمَّ
*
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الإر�دة �لعدو، �لذي �صاغ �تفاقاً على مقا�ص ميز�ن �لقوى �ل�صائد بني �لطرفني، وكان على 

�أي  �أو�صلو،  خالل  من  ليحقق  �صعى  �لذي  �الإ�رش�ئيلي،  لالحتالل  ت�رشيعاً  �آخر  �أو  نحو 

بالو�صائل �لناعمة، ما كان يبتغيه بالقوة من خالل �حتالله �ملبا�رش. 

�نتقال  فهو  �إليهما،  �مل�صار  �لطورْين  بني  حدث  �لذي  �لتبدل  �إيجاز  لنا  كان  �إذ� 

تكن  مل  و�إن  حتى  �ملو�جهة،  طور  من  و�لفل�صطيني  �الإ�رش�ئيلي  �لقر�رين  بني  �لعالقة 

�لقر�ر  �لتز�م  طور  �إىل  تغيريه،  بغر�ص  �الآخر  قر�ر  يف  طرف  كّل  وتدخل  متكافئة، 

يكر�ص  نحٍو  على  �ِصيغ  �تفاق  وهو  �أو�صلو.  �تفاقات  موجبات  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي 

لي�ص  ُي�صاغ  مرة،  كّل  ويف  �لفل�صطيني،  �ل�صيا�صي  �لقر�ر  جعل  مما  عملياً،  �الحتالل 

�لتي  �الحتالل  م�صالح  مقا�ص  على  بل  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  م�صالح  مقا�ص  على 

�صنتناول  �خللفية  هذه  على  دولياً.  وموثق  ر�صمي  طابع  لها  قانونية  قوة  �كت�صبت 

فرتة  خالل  حتييده”  و�إمكانات  �لفل�صطيني  �لقر�ر  �صياغة  على  �الإ�رش�ئيلي  “�لتاأثري 

.2012-1993 �أو�صلو؛ 

الو�شع  مع  التعامل  يف  الإ�شرائيلية  اأ�ًل: ال�شيا�شة 

الداخلي الفل�شطيني: 

�نتهاج  �إىل  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لقر�ر  على  �صلباً  للتاأثري  “�إ�رش�ئيل”  عمدت 

�ملحدد�ت  من  جملة  �إطار  يف  �ن�صبطت  �لد�خلي  �لفل�صطيني  �لو�صع  حيال  ��صرت�تيجية 

�أبرزها:

اأولً: �الإبقاء على �الحتالل من �أجل حتقيق مزيد من ��صتيطان �الأر�ص وم�صادرتها، 

كما هو �حلال يف �ل�صفة �لغربية مبا فيها �لقد�ص، �أو من خالل �لتحكم �ملبا�رش �أو �ل�صيطرة 

على �ملعابر و�ملنافذ �لبية و�لبحرية و�جلوية، كما هو �حلال مع قطاع غزة.

ت�صكيل  �إعادة  حماولة  على  وخارجية،  حملية  عديدة،  قوى  جهود  ت�صافر  ثانياً: 

�ملجتمع �لفل�صطيني حتت �الحتالل، مبا يخدم بقاء �الأخري، �أو عدم �إزعاجه جدياً.

ثالثاً: �إجها�ص �لتنمية �القت�صادية يف كّل من �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة.  

�أر��صي  “�إ�رش�ئيل” يف تعاملها مع �ل�صلطة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل، �حتاللها  و��صلت 

الأر��صي  وم�صادرتها  �ال�صتيطاين  تو�صعها  وتكثيف  ملو��صلة  خدمة  �لغربية،  �ل�صفة 
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“�لعا�صمة  بو�صفها  وحميطها،  �لقد�ص  مدينة  على  جد�ً  خا�ص  تركيز  مع  �ل�صفة، 

�أما يف جمال �لتنمية  لـ“�إ�رش�ئيل”، بلغة �ملوقف �لر�صمي �الإ�رش�ئيلي.  �الأبدية و�ملوحدة” 

�القت�صادية فيلخ�ص �لو�صع �لقائم حالياً يف �ل�صفة �لغربية، خري تلخي�ص، �لتقرير �لذي 

كانت �أ�صدرته “منظمة هيومن ر�يت�ص ووت�ص” يف نهاية �صنة 2010، وهو بعنو�ن: “حتت 

ُحكم �ل�صيا�صات �لتمييزية... �مل�صتوطنون يزدهرون و�لفل�صطينيون يعانون”. 

�ل�صيا�صات �الإ�رش�ئيلية يف �ل�صفة �لغربية تتميز بق�صوة ممنهجة  �أن  �لتقرير  �أو�صح 

�صّد �ل�صكان �لفل�صطينيني، وحترمهم من �الحتياجات �حلياتية �الأ�صا�صية بذر�ئع �أمنية 

على  �خلدمات  مبختلف  ُتنِعم  بينما  مقبولة،  مبر�ت  �أو  لها  م�رشوع  �صند  دون  و�هية 

. �أدى ما تقدم �إىل �أن يعي�ص 
1
�مل�صتعمر�ت �ليهودية يف �ل�صفة وت�صادر �الأر��صي ل�صاحلها

و�قت�صادية”  جغر�فية  “معازل  �أو  منف�صلة  “كانتونات”  يف  �لغربية  �ل�صفة  فل�صطينيو 

مقطعة �الأو�صال تعمل “�إ�رش�ئيل” على �إعادة تفتيتها و�إعاقة تنميتها و�إفقارها بحيث ال 

تعود �صاحلة لل�صكن فيهاجر �صكانها للخارج، كما هو قائم حالياً. 

من  �لرغم  على  غزة،  لقطاع  و�القت�صادي  �الأمني  ح�صارها  على  “�إ�رش�ئيل”  �أبقت 

على  هذه  �الإ�رش�ئيلية  �حل�صار  �صيا�صة  قامت  وقد   .2005 �صنة  منذ  منه  �ن�صحابها 

وذلك  �إن�صانية”،  �أزمة  �إىل  �لو�صع  يتطور  ال  �أن  على  تنمية،  وال  �زدهار  “ال  �أ�صا�ص: 

�لعبية قد  �لدولة  باأن  �ملكثفة و�مل�صللة،  �الإ�رش�ئيلية و�لغربية،  �لدعاية  �لرغم من  على 

منعت  كانت  �لتي  �إليه،  �ملو�د  من  كثري  باإدخال  و�صمحت  للقطاع  ح�صارها  من  خففت 

�لرتكي  �أ�صطول �حلرية  على  �العتد�ء  جرية  �أعقاب  يف  خ�صو�صاً  �ل�صابق،  يف  دخولها 

�أن �إحدى وثائق وز�رة �خلارجية �الأمريكية،  �إىل  2010/5/31. ن�صري يف هذ� �ل�صياق  يف 

�لتي كان �رّشبها موقع ويكيليك�ص �ملعروف، ك�صفت باأن “�إ�رش�ئيل”، يف حينه، �أخبت 

حافة  على  غزة  قطاع  �قت�صاد  �إبقاء  �إىل  تهدف  باأنها  �ملعنيني  �الأمريكيني  �مل�صوؤولني 

وهو  �لقطاع،  يف  �إن�صانية  �أزمة  حدوث  لتجنب  وذلك  بالفعل،  ينهار  �أن  دون  �النهيار، 

.
و�صع من �صاأنه �أن ي�رش بـ“�إ�رش�ئيل”2

�نظر: هيومن ر�يت�ص ووت�ص، �إ�رش�ئيل/ �ل�صفة �لغربية: ف�صل و�نعد�م للم�صاو�ة، 2010/12/19، يف:  
1

 http://www.hrw.org/en/news/2010/12/18

 See WikiLeaks: Israel aimed to keep Gaza economy on brink of collapse, Haaretz, 5/1/2011,  2

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/wikileaks-israel-aimed-to-keep-gaza-

 economy-on-brink-of-collapse-1.335354
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خلفية التاأثري الإ�شرائيلي على القرار الفل�شطيني:  ثانيًا: 

اتفاقيات اأ��شلو:

�لر�صمي  �ل�صيا�صي  �لقر�ر  على  �الإ�رش�ئيلي  �لتاأثري  مو�صوع  نقا�ص  بنا  يعود 

�القت�صادية  �ملو�رد  �أبقى  �لذي  باري�ص،  وبروتوكول  �أو�صلو،  �تفاق  �إىل  �لفل�صطيني 

�لفل�صطينية  لل�صلطة  ترك  حني  يف  “�إ�رش�ئيل”،  بيد  مكا�صبها  وجني  عليها  و�ل�صيطرة 

غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  �قت�صاد  ربط  كما  حلها،  وم�صوؤولية  و�الأعباء  �مل�صكالت 

�الإ�رش�ئيليني،  مع  �الأمني  بالتن�صيق  �لفل�صطينيني  �ألزم  �أنه  عن  ف�صالً  بـ“�إ�رش�ئيل”؛ 

�ل�صلطة  حّول  �أمر  وهو  بـ“�الإرهاب”،  ُي�صمى  ما  على  ويق�صي  “�لهدوء”  يحفظ  مبا 

غ�صب  من  يحميها  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �أمني  و“وكيل”  و�ٍق”  “�صور  �إىل  عملياً  �لفل�صطينية 

�لفل�صطيني. �جلمهور 

�لفل�صطينية،  �ل�صلطة  ثم  ومن  �لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة  دخول  فاإن  عليه،  وبناء 

يف “ع�رش �أو�صلو”، وما نتج عن ذلك من ترتيبات على �الأر�ص منذ توقيع �التفاق �صنة 

1993، جعل �جلانب �الإ�رش�ئيلي “�حلا�رش �لغائب” يف �صناعة �لقر�ر �ل�صيا�صي لكل من 

�تفاقية  الأن  تقدم،  ما  نقول  �لفل�صطينية.  و�ل�صلطة  �لفل�صطينية  �لتحرير  منظمة  قيادتي 

�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  حتت  لالإقامة  “�ملقاومة”  قياد�ت  معظم  �نتقال  �إىل  �أدت  �أو�صلو 

�صلطة  وباإقامة  �مل�صلحة،  �ملقاومة  �إىل  �للجوء  بعدم  �ملنظمة  و�ألزمت  و�لقطاع،  �ل�صفة  يف 

وطنية يتحكم �الإ�رش�ئيليون يف مدخالتها وخمرجاتها، و�رد�تها و�صادر�تها، وحتويل 

 .
3
�أمو�لها وتنقل �أفر�دها وقياد�تها

�أدو�ت �صغط هائلة على  �أعطى ما تقدم �الإ�رش�ئيليني فر�صاً و��صعة جد�ً ال�صتخد�م 

و�عتقال  موؤ�ص�صاته  تعطيل  خالل  من  �لفل�صطيني،  �ل�صعب  وعلى  �لفل�صطينية  �لقيادة 

�ل�صلوك  �أ�صبح  وقد  �لتحتية.  بناه  وتدمري  و�قت�صادياً  و�أمنياً  �صيا�صياً  وخنقه  قياد�ته 

�لر�صمي،  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لقر�ر  �صياغة  يف  �أ�صا�صياً  حمدِّد�ً  �ملحتمل  �الإ�رش�ئيلي 

مبا يف ذلك �أمر �لوحدة �لوطنية �لفل�صطينية، وما ت�صتدعيه هذه من نقا�صات ومفاو�صات 

 .
4

�لفل�صطيني �لبيت  ترتيب  �إعادة  وموجبات  �لفل�صطينية،  �مل�صاحلة  تقت�صيها 

 حم�صن حممد �صالح، �أزمة �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني، موقع �جلزيرة.نت، 2012/9/24، �نظر: 
3

 http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/5b2e1d67-a219-4038-977a-31357660cabb

 �ملرجع نف�صه. 
4
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�لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لقر�ر  يف  “�إ�رش�ئيل”  ل  تدخُّ �أو�صلو  �تفاق  جعل  لقد  �الأ�صف،  مع 

�ملتعلق بال�صلطة، يتم مبوجب �تفاق ر�صمي جرت �صياغته ل�صالح �الحتالل متاماً.

ترتب على �تفاقات �أو�صلو ن�صوء نخبة �صيا�صية فل�صطينية يف �ل�صفة �لغربية، تكونت 

غياب  �صوء  يف  وذلك  وق�صاياه،  �ل�صعب  عن  �غرت�ب  يف  وعا�صت  �ل�صلطة،  هام�ص  على 

�ل�صلطة  قيادة  �عتقدت  �إذ  و�ل�صلطة؛  �ملال  بني  �ل�صليمة  و�لعالقة  �لديوقر�طي  �لنظام 

و�أن  حولها،  وحللقات  لنف�صها  �لث�ء  حتقق  �أن  لها  يحق  باأنه  �إن�صائها  منذ  �لفل�صطينية 

تن�صىء “�ُصالالت من �أ�صحاب �ملنا�صب �لرفيعة”، بل نظاماً كامالً قائماً على �لزبائنية؛ 

و�ملهنية  �لكفاءة  معايري  ح�صاب  على  وذلك  و�الإف�صاد،  �لف�صاد  من  عليها  يرتتب  قد  وما 

و�لتنمية يف �الأر��صي �لفل�صطينية، وهو �أمر مل ي�صهم فقط يف تدهور �الأمن �القت�صادي 

و�الجتماعي، بل يف كامل �ملنظومة �الأخالقية و�لبنية �الجتماعية، يف �الأر��صي �لفل�صطينية 

�ملحتلة 1967، ورمبا تعد�ها �إىل ما �صو�ها. 

�لتنمية  تعطيل  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  دور  عن  �ملر�قب  يغفل  ال  �الإطار  هذ�  ويف 

�لفل�صطيني  �القت�صاد  �إبقاء  �إىل  و�صعيه  �لفل�صطينية،  �الأر��صي  يف  و�حلقيقية  �مل�صتد�مة 

�مللحق  باري�ص،  بروتوكول  �أف�صى  حيث  �الإ�رش�ئيلي؛  باالقت�صاد  هام�صياً  ملحقاً 

، �إىل هيمنة “�إ�رش�ئيل” بالكامل على �القت�صاد �لفل�صطيني 
5
�القت�صادي التفاقات �أو�صلو

“�إ�رش�ئيل”  فاإن  هنا،  ومن  �الإ�رش�ئيلي.  لالقت�صاد  و�لبنيوية  �لكلية  تبعيته  و�صمان 

ت�صتغل قدر ��صتطاعتها، و�أحيانا فوق حاجتها، �ملو�رد �لطبيعية يف �ل�صفة �لغربية، من 

ماء ومقالع ومناجم و�أر��ٍص زر�عية، وذلك على ح�صاب م�صالح و�حتياجات �ملو�طنني 

 .
6
�لفل�صطينيني

 1991 �صنة  منت�صف  حتى  غزة  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  �مل�صتوطنني  عدد  بلغ  لقد 

�مل�صتوطنني  و�أعد�د  �ال�صتيطانية  �مل�صاريع  ت�صاعفت  وقد  م�صتوطن.  �ألف   216 نحو 

 See Gaza-Jericho Agreement, Annex IV, Protocol on Economic Relations between the  5

 Government of the State of Israel and the P.L.O., representing the Palestinian people, Paris,

29/4/1994, Israel Ministry of Foreign Affairs, http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace+Process/

Guide+to+the+Peace+Process/Gaza-Jericho+Agreement+Annex+IV+-+Economic+Protoco.

 htm?DisplayMode=print

 Amira Hass, Someone tell the Palestinians: It’s the occupation, stupid!, Haaretz, 10/9/2012,  
6

http://www.haaretz.com/news/features/someone-tell-the-palestinians-it-s-the-occupation-

 stupid-1.463777
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�ليهود خالل �لفرتة �ملمتدة 1994-2011، فو�صل عدد �مل�صتوطنني مع نهاية �صنة 2011 

.
7
�إىل نحو 540 �ألف م�صتوطن مبن فيهم م�صتوطنو �رشقي �لقد�ص

�ملحلي مناف�صة غري  �لفل�صطيني  �الإنتاج  �مل�صتوردة  “�إ�رش�ئيل”  تناف�ص منتجات  كما 

تعمل  فاإنها  وباملقابل  ب�صخاء،  �الإ�رش�ئيليني  للمز�رعني  �ملاء  تقّدم  مثالً  فهي  متكافئة؛ 

على �إعاقة �لزر�عة �لفل�صطينية من خالل �أ�صاليب �صتى، لعل �أهمها تقنني ��صتخد�م �ملياه 

لنا  �إىل خر�ب مز�رع �خل�رش�و�ت. ويف �صوء ذلك، يكن  يوؤدي  �أمر  ورفع كلفته، وهو 

و�صع �ل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية يف تزويد �لبيوت يف �خلليل وبيت حلم مباء �ل�رشب مرة كّل 

�لفل�صطينيني  �ملو�طنني  م�صاكن  ربط  “�إ�رش�ئيل”  رف�ص  ب�صبب  فاإنه  كذلك  فقط.  �صهر 

ب�صكل  �ملاء  �رش�ء  بينهم  من  �الآالف  ع�رش�ت  على  يتوجب  �ملاء،  ب�صبكة  )ج(  �ملنطقة  يف 

د�ئم، كما �أن ذلك ي�صطرهم يف �ل�صيف �إىل �رش�ء �ملاء باأ�صعار تبلغ �أ�صعاف �الأ�صعار �لتي 

. �أما وزير �الأ�صغال �لعامة و�الإ�صكان يف 
8
يدفعها “جري�نهم” من �مل�صتوطنني �الإ�رش�ئيليني

�حلكومة �لفل�صطينية يف ر�م �هلل حممد ��صتيه، فاأكد يف �صباط/ فب�ير 2011 �أن “�إ�رش�ئيل” 

و�لتي  �لغربية  لل�صفة  �ملائية  �ملو�زنة  من  �صنوياً  مكعب  مرت  مليون   600 حو�يل  ت�رشق 

تقدر بـ 800 مليون مرت مكعب �صنوياً”9.

ويف �ل�صياق ذ�ته تفر�ص “�إ�رش�ئيل” على �لفل�صطينيني �أن يتنقلو� عب طرق �لتفافية 

باهظة  �إ�صافية  تكاليف  يفر�ص  ما  وهو  �لغربية،  �ل�صفة  وبلد�ت  وقرى  مدن  كّل  يف  

وطرق  وعياد�ت  مد�ر�ص  �إن�صاء  يف  ��صتثمارها  يكن  كان  �لفل�صطيني،  �القت�صاد  على 

�الإلكرتومغناطي�صي،  �ملجال  على  ت�صيطر  �لعبية  �لدولة  �أن  ذلك  �إىل  ي�صاف  وغريها. 

“�لهاي  و�صناعة  �لفل�صطينية  �ملحمولة  �لهو�تف  �رشكات  وربحية  جدوى  بذلك  وتقيّد 

 .
10

�لفل�صطينية تيك” 

باالإ�صافة �إىل ما �صبق، فاإن “�إ�رش�ئيل” متنع �لفل�صطينيني يف قطاع غزة من ت�صدير 

�إنتاجهم �لزر�عي و�ل�صناعي، كما متنع �ل�صيادين هناك من �الإبحار �أكث من ثالثة �أميال 

بحرية على خالف ما ن�ّص عليه �تفاق �أو�صلو �لذي كان ي�صمح لها بع�رشين ميالً. وعليه 

 حم�صن �صالح )حمرر(، التقرير ال�شرتاتيجي الفل�شطيني ل�شنة 2011، �ص 74.
7

 Amira Hass, op. cit. 8

ان، 2011/2/9.  �صحيفة الد�شتور، عمَّ
9

 Amira Hass, op. cit. 10
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ت�صببت  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صيطرة  باأن  �أفاد  تقرير�ً  �لفل�صطينية  �القت�صاد  وز�رة  �أ�صدرت 

�أمريكي  6.8 مليار�ت دوالر  2010 بلغت  بخ�صارة لالقت�صاد يف مناطق �ل�صلطة يف �صنة 

.
11ً

�صنويا

وعلى ما يبدو فاإن �لرقم �ملذكور للخ�صارة �ل�صنوية لي�ص �إال جزء�ً ي�صري�ً من �خل�صارة 

�حلقيقية على ما �أ�صار تقدير حديث للموقف ن�رشه مركز �لزيتونة ب�صاأن حتديد �لكلفة 

�لتي يدفعها �القت�صاد �لفل�صطيني يف �ل�صفة �لغربية وقطاع غزة �صنوياً جر�ء �الحتالل. 

ب�صبب  �صنوياً  �لفل�صطيني  �القت�صاد  خ�صارة  �إن  يقول  متد�ول  رقم  ثمة  �لتقدير:  يقول 

�الحتالل، تبلغ 6.8 مليار�ت دوالر، �أي �أكب من �لناجت �ملحلي �صنة 2012، �ملقدَّر بحو�يل 

�صتة مليار�ت دوالر، �أي �أنه مقابل كّل دوالر ينتجه �لفل�صطيني يخ�رش ما ي�صاويه جر�ء 

�الحتالل. توفري �لناجت �ملحلي �ملهدور، يعني توفري دخل وطني م�صاو تقريباً، ما يعني 

�مل�صاعد�ت  تعادل  �صنوياً،  دوالر  مليار  حو�يل  تبلغ  لل�صلطة  دخل  �رشيبة  توفر  �أي�صاً 

  .
12ً

�خلارجية �ملوعودة تقريبا

��صتناد�ً �إىل قاعدة منهجية �صليمة علمياً، يقول تقدير �ملوقف، �إنه �إن �أمكن “��صتخر�ج 

بينه  �لفرق  ��صتخر�ج  �لفل�صطيني، وبناء عليه يكن  للناجت  �ل�صحيح  �الفرت��صي  �لرقم 

وبني �لناجت �لفعلي، فنكون �أمام تقدير �خل�صارة �ل�صنوية”. يبلغ �لناجت �ملحلي �الفرت��صي، 

قيا�صاً ببلٍد كلبنان “حو�يل 45 مليار دوالر، �أي �صبعة �أ�صعاف �لناجت �لفل�صطيني، �لذي 

�صبعة  حو�يل  �أي   ،
دوالر”13 مليار   40 بحو�يل  هذه  و�حلال  ُتقدَّر  �صنوية  خ�صارة  يحقق 

ال  �لذي  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  من  لكل  �لفعلي  �ل�صنوي  �ملحلي  �لناجت  �أ�صعاف 

يتجاوز، وفق �أح�صن �لتقدير�ت، �صبعة مليار�ت دوالر.

على �لرغم مما حتقق لـ“�إ�رش�ئيل” من م�صالح و�إجناز�ت جر�ء �تفاق �أو�صلو، فاإنها 

يف �ملقابل مل ت�صهم يف تقدمي �أّي �إجناز حقيقي لل�صلطة، يكنها �أن ت�صتثمره �أمام �صعبها. 

على �لعك�ص من ذلك، فقد ��صتمرت �لدولة �لعبية يف بناء �مل�صتوطنات، وتقطيع �أو�صال 

 Ibid. 
11

تقدير  �صل�صلة  �ملَر�ص!،  و�إبقاء  �لعَر�ص  مد�و�ة  �لفل�صطينية:  �لعامة  �ملالية  �أزمة  �لنمل،  �أبو  ح�صني   
12

�نظر:   ،2012 �صبتمب  �أيلول/  بريوت،  و�ال�صت�صار�ت،  للدر��صات  �لزيتونة  مركز   ،)48( ��صرت�تيجي 

 http://www.alzaytouna.net/permalink/25381.html#.UIfG_WeibrQ

 �ملرجع نف�صه.
13
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يف  جدية  عدم  ذ�ته  �لوقت  يف  �أبدت  كما  �لتهويد،  يف  و�صيا�صتها  �لفل�صطينية،  �الأر��صي 

�أّي  �إطار  “�إ�رش�ئيل” يف  �أن تقدمه  �أن ما يكن  �إىل حّل �صيا�صي، وبات و��صحاً  �لو�صول 

�لفل�صطينيني  �أكث  فيه  يطالب  �لذي  �الأدنى  �حلد  �إىل  يرقى  �أن  يكن  ال  �صيا�صية  ت�صوية 

“�عتد�الً”.

فهو  �ملجمل،  يف  �لفل�صطيني  �لوعي  �ل�صهيوين   - �الإ�رش�ئيلي  �لتاأثري  ي�صتهدف 

حتى  وال  هزيتها  يكن  ال  “�إ�رش�ئيل”  باأن  لالعتقاد  �لفل�صطينيني  دفع  �إىل  ي�صعى 

�الأيديولوجية  ��صتطاعت  وقد  �لوعي،  بكّي  ُيْعَرف  ما  وهو  مقاومتها،  �أو  مو�جهتها 

يف  �لفل�صطيني  �لقر�ر  على  �لتاأثري  “�إ�رش�ئيل”،  حتكم  ز�لت  ما  �لتي  �ل�صهيوينة، 

منظمة  �أ�صا�صه  على  قامت  �لذي  �الأ�صا�صي  �لهدف  �أبرزها:  لعل  مهمة،  مو��صيع 

ثم  ومن  �ملنظمة،  عنه  تنازلت  حيث  فل�صطني،  حترير  وهو  �لفل�صطينية،  �لتحرير 

�لذي  غزة،  وقطاع  �لغربية  �ل�صفة  يف  فل�صطينية  دولة  �إقامة  �إىل  �لهدف  تغيري  جرى 

با�صرت�تيجية  يتعلق  فيما  �أما  و�ل�صلطة.  �ملنظمة  قياد�ت  بع�ص  �أي�صاً  عنه  تنازلت 

ما  �لفل�صطينية  �لقيادة  فاإن  �ملقاومة،  �أ�صكال  من  �آخر  �صكل  �أّي  �أو  �مل�صلح  �لكفاح 

حماية  مبعنى  �الأمن،  �صبط  وتعّد  �لتفاو�ص،  هو  وحيد  �أ�صلوب  على  ت�رش  ز�لت 

�أية  حدوث  منع  جاهدًة  �إجناز�تها،  �أهم  بني  �لفل�صطينيني،  هجمات  من  “�إ�رش�ئيل” 

جديدة. �نتفا�صة 

�إرغام  هو  �ت�صاعاً،  و�أقل  خمتلف  هدف  حتقيق  �إىل  غزة  قطاع  يف  “�إ�رش�ئيل”  ت�صعى 

حركة حما�ص على �العرت�ف بها. جتدر �الإ�صارة هنا، �إىل �أن “�إ�رش�ئيل” منذ والية رئي�ص 

تكن  مل  �أو�صلو،  �إتفاق  عهده  يف  و�صع  �لذي  ر�بني،  �إ�صحق  �الأ�صبق  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء 

�أّي  �إطار  يف  �ل�صيادة  كاملة  م�صتقلة  فل�صطينية  دولة  باإقامة  للفل�صطينيني  �ل�صماح  تنوي 

يرى  باأنه  تقريباً  ب�صهر  �غتياله  قبل  �لكني�صت  �أمام  ر�بني  قال  حيث  �صيا�صية؛  ت�صوية 

�حلل �لد�ئم يف �إطار “دولة �إ�رش�ئيل” �لتي تت�صمن معظم �الأر�ص �لتي كانت حتت �حلكم 

دولة  ولي�ص  تابع  فل�صطيني  كيان  �أي   ”Palestinian entity“ جانبها  و�إىل  �لبيطاين، 

فل�صطينية م�صتقلة.

ومن  �لفل�صطيني،  �لقر�ر  على  للتاأثري  �أدو�ت  جملة  ��صتخد�م  �إىل  “�إ�رش�ئيل”  عمدت 

ديفيد  كامب  مفاو�صات  ف�صلت  فعندما  �لع�صكرية.  للقوة  �ملبا�رش  �ال�صتخد�م  �أبرزها: 
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على �تفاقات �حلل �لنهائي يف �صنة 2000 ب�صبب �لتعنُّت �الإ�رش�ئيلي، و�ندلعت �نتفا�صة 

�الأق�صى، قامت “�إ�رش�ئيل” باجتياح �ل�صفة �لغربية، و�حتلت من جديد ما كانت �ن�صحبت 

�نتفا�صة  خالل  �صقط  فقد  ج�صيمة.  ومادية  ب�رشية  خ�صائر  �إىل  باالإ�صافة  �صابقاً  منه 

، وبلغ عدد �ملنازل �لتي دمرت ب�صكل 
14ً

4,242 �صهيد� )2000-2005( حو�يل  �الأق�صى 

�لتي تعر�صت للق�صف  71,470 منزالً، وعدد موؤ�ص�صات �لرتبية و�لتعليم  كلي وجزئي 

�إىل  مدر�صة   43 حتويل  مّت  كما  وجامعة،  وتعليم  تربية  ومكاتب  ومديرية  مدر�صة   316

وت�صري  �صجرة.  مليون   1.355 وتدمري  باقتالع  �الإ�رش�ئيليون  وقام  ع�صكرية.  ثكنات 

وحتى  �النتفا�صة  �ندالع  منذ  خ�رش  قد  �لفل�صطيني  �القت�صاد  �أن  �إىل  �لتقدير�ت 

 .
15

15.6 مليار دوالر 2005/9/29 نحو 

�الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  د  �صعَّ فقد  �لرباعية،  �للجنة  �رشوط  حما�ص  رف�صت  حني  �أما 

�لفرتة  و��صعاً عليها يف  ب�صكل غري م�صبوق، ف�صنَّ هجوماً  �أي�صاً  من عدو�نه على غزة 

وملدة   ،Cast Lead �مل�صبوب”  “�لر�صا�ص  ��صم  حتت   ،2009/1/18-2008/12/27

5,450، ن�صفهم من  1,334 �صهيد�ً، وبلغ عدد �جلرحى  22 يوماً، و�أ�صفر عن �صقوط 

. وقد تكبد قطاع غزة خ�صائر �قت�صادية مبا�رشة بقيمة 1.9 مليار دوالر نتيجة 
16

�الأطفال

 .
18

1.2 مليار دوالر �لبنية �لتحتية حو�يل  ، وبلغت �خل�صائر �ملبا�رشة يف 
17

هذ� �لعدو�ن

م�صكن   4,100 �لعدو�ن  تدمري  �لفل�صطيني  لالإح�صاء  �ملركزي  �جلهاز  تقرير  و�أظهر 

 مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني، �نظر: 
14

http://www.pnic.gov.ps/arabic/quds/arabic/viol/quds_viol_12-2005.html

 �نظر: مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني، يف: 
15

http://www.pnic.gov.ps/arabic/quds/arabic/losses/28-9-2005.html

 �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �ل�صهد�ء و�جلرحى يف قطاع غزة، 2009/1/28، �نظر:
16

http://www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&lang=ar-

JO&ItemID=1411&mid=12059

 �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 2009/1/19، �نظر:
17

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/gaza_losts.pdf

 �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، �خل�صائر �ملبا�رشة يف �لبنية �لتحتية، 2009/1/28، �نظر:
18

http://www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&lang=ar-

JO&ItemID=1412&mid=12059
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�إىل  باالإ�صافة  �الأمنية،  و�الأجهزة  للحكومة  مقر�ت  دمرت  وكذلك  كامل،  ب�صكل 

 .
19

�آخر دمرت ب�صكل جزئي �ألف م�صكن   17

�ملزري،  �القت�صادي  �لو�صع  بوؤ�ص  ��صتغالل  جرى  �لقوة،  ��صتخد�م  �إىل  وباالإ�صافة 

لها،  تابعاً  �لفل�صطيني  �القت�صاد  “�إ�رش�ئيل”  جعلت  حيث  �إليه،  �الإ�صارة  �صبقت  �لذي 

وعاجز�ً عن �إعالة نف�صه، وهو يعتمد على �لدول �ملانحة �لتي تربط �مل�صاعد�ت با�صتمر�ر 

�ملفاو�صات �لعبثية و�إبقاء �مل�صار �ل�صيا�صي حياً �صكلياً، ويف �لوقت ذ�ته، دفع �لفل�صطينيني 

 .
لتقدمي مزيد من �لتنازالت لـ“�إ�رش�ئيل” بدعوى “دفع عملية �ل�صالم ُقدماً”20

�أبرزه  من  وكان  غزة،  قطاع  على  �لع�صكرية  للقوة  “�إ�رش�ئيل”  ��صتخد�م  و��صتمر 

�لعدو�ن �لذي �صنته يف ت�رشين �لثاين/ نوفمب 2012 حتت ��صم “عامود �ل�صحاب” حيث 

وز�رة  وبح�صب   .
21

�ل�صحة وز�رة  تقرير  بح�صب  جريح  و1,492  �صهيد،   191 �صقط 

كامل،  ب�صكل  �صكنية  وحدة   200 تدمري  مّت  فقد  غزة  يف  و�الإ�صكان  �لعامة  �الأ�صغال 

باالإ�صافة �إىل ثمانية �آالف وحدة تعر�صت الأ�رش�ر جزئية. وقدرت �حلكومة �لفل�صطينية 

.
22

�ملقالة يف غزة �الأ�رش�ر �ملبا�رشة وغري �ملبا�رشة باأكث من 1.2 مليار دوالر

ف�صنجد   2011-1994 �لفرتة  خالل  �لفل�صطينيني  �ل�صهد�ء  عدد  �أح�صينا  ما  و�إذ� 

�آالف �صهيد، كما يو�صح �جلدول  �الإ�رش�ئيلية قد ح�صدت ثمانية  �لع�صكرية  �لقوة  �أن 

�لتايل:

 �جلهاز �ملركزي لالإح�صاء �لفل�صطيني، 2009/1/19، �نظر:
19

لالإح�صاء  �ملركزي  و�جلهاز  http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/gaza_losts.pdf؛ 

�لفل�صطيني، �خل�صائر �ملبا�رشة يف �لبنية �لتحتية، 2009/1/28، �نظر:

http://www.pcbs.gov.ps/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?tabID=0&lang=ar-

JO&ItemID=1412&mid=12059

 حول �لفكرة نف�صها، �نظر مد�خلة �أحمد خليفة يف هذ� �لكتاب، �ص 133.
20

http://www.moh.gov.ps/portal/index. �نظر:   ،2012/12/3 �ل�صحة،  وز�رة  �لفل�صطينية،  �لوطنية  �ل�صلطة   
21

php?option=com_content&view=article&id=7243:191---1492----------------&catid=34:2011-

06-02-06-27-00&Itemid=92

http://www.assafir.com/Article.aspx?EditionId=2322&ChannelId=557:ال�شفري، 2012/12/3، �نظر 
22

84&ArticleId=226&Author=%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84

%D9%83%D8%AD%D9%84%D9%88%D8%AA
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جدول رقم 4: عدد ال�شهداء الفل�شطينيني خالل الفرتة 232011-1994

1994-2000/9/28ال�شنة
انتفا�شة الأق�شى

*2005/12/31-2000/9/29
املجموع200620072008200920102011

3474,2426924129101,181981188,000ال�شهداء
فل�صطينياً،   3,333 لالنتفا�صة  �خلم�ص  �ل�صنو�ت  يف  ��صت�صهد  فقد  هاآرت�ص،  جريدة  �أعّدتها  �إح�صائية  وح�صب   *

بينهم 425 فل�صطينياً ��صت�صهدو� يف �ل�صنة �خلام�صة لالنتفا�صة. وت�صري �الإح�صاء�ت �لفل�صطينية �لر�صمية �إىل 

��صت�صهاد 286 فل�صطينياً خالل �صنة 2005. 

وقد قامت قو�ت �الحتالل �الإ�رش�ئيلية باعتقال ع�رش�ت �الآالف من �لفل�صطينيني على 

مدى �ل�صنو�ت �ملا�صية. ويو�صح �جلدول �لتايل عدد �الأ�رشى يف �ل�صجون �الإ�رش�ئيلية يف 

نهاية كّل �صنة يف �لفرتة 2011-2005.  

جدول رقم 5: عدد الأ�رشى الفل�شطينيني يف �شجون الحتالل 242011-2005

2005/12/312006/12/312007/12/312008/12/312009/12/312010/12/312011/12/31

9,20011,00011,5009,0007,5007,0004,315املعتقلون

القرار  يف  الإ�شرائيلي  التاأثري  حتييد  اإمكانية  ثالثًا: 

الفل�شطيني:

يبدو و��صحاً �أن تقدمي مقرتحات ب�صاأن �إمكانية حتييد �لتاأثري �الإ�رش�ئيلي على �لقر�ر 

�لفل�صطيني تقرتن بفهم طبيعة هذ� �لتاأثري من جهة، وجماالته وحجمه من جهة �أخرى. 

 ٍ فاحلديث عن �مل�صهد �الإ�رش�ئيلي - �لفل�صطيني ال يتلخ�ص يف طرف �أول حمتلٍّ وطرف ثان

و�قع حتت �الحتالل فح�صب، بل �أي�صاً يف �أن �لطرف �الأول �ملحتل ي�صعى الإلغاء وجود 

�لطرف �لثاين، باملعنى �حلريف و�ل�صامل للكلمة. ولعل �الأخطر �أن ذلك يتم حتت دعاوى 

و�دعاء�ت دينية تور�تية. ومن هنا، فاإن هذ� �مل�صهد ال ي�صبه يف تفا�صيله �لنفوذ �الأمريكي 

 يو�صح �جلدول عدد �ل�صهد�ء خالل �لفرتة 1994-2000/9/28 بح�صب �إح�صائية مركز �ملعلومات �الإ�رش�ئيلي 
23

�الأرقام  تعطيها  �لتي  تلك  من  �أقل  �أرقام  عادة  تعطي  و�لتي  بت�صيلم   - �ملحتلة  �الأر��صي  يف  �الإن�صان  حلقوق 

�لفل�صطينية. �نظر: مركز �ملعلومات �الإ�رش�ئيلي حلقوق �الإن�صان يف �الأر��صي �ملحتلة - بت�صيلم، عدد �لقتلى يف 

�النتفا�صة �الأوىل، معطيات و�إح�صائيات، 2010/5/9، يف: 

http://www.btselem.org/arabic/statistics/first_intifada_tables
�أما بالن�صبة لعدد �ل�صهد�ء خالل �نتفا�صة �الأق�صى، �نظر: مركز �ملعلومات �لوطني �لفل�صطيني، يف: 

http://www.pnic.gov.ps/arabic/quds/arabic/viol/quds_viol_12-2005.html
�أما خالل �ل�صنو�ت 2006-2011، �نظر �صل�صلة �لتقرير �ال�صرت�تيجي �لفل�صطيني، �ل�صادر عن مركز �لزيتونة 

للدر��صات و�ال�صت�صار�ت يف بريوت لتلك �ل�صنو�ت.

عن  �ل�صادر   ،2011-2005 لل�صنو�ت  �لفل�صطيني  �ال�صرت�تيجي  �لتقرير  �صل�صلة  من  م�صتخل�ص  �جلدول  هذ�   
24

مركز �لزيتونة للدر��صات و�ال�صت�صار�ت.



132

اأزمة امل�سروع الوطني الفل�سطيني والآفاق املحتملة

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

وتاأثريه يف �صناعة �لقر�ر يف بع�ص دول �لعامل، ومنها �لدول �لعربية على �صبيل �ملثال، 

كانت  �لتي  �جلمهوريات  بع�ص  يف  �لقر�ر  �صناعة  يف  وتاأثريه  �لرو�صي  �لنفوذ  حتى  �أو 

من�صوية حتت مظلة �الحتاد �ل�صوفييتي �صابقاً. ففي �حلالة �لفل�صطينية، يدور �حلديث 

عن �صعب يتعر�ص لعملية نفي و�إلغاء، من ِقبل �ملحتل �الإ�رش�ئيلي �لذي ي�صتخدم لتحقيق 

�أدو�ت �ل�صغط على �لقر�ر �ل�صيا�صي  �أدو�ت �لقهر و�الإكر�ه، وخمتلف  �أ�صكال  ذلك كافة 

�لفل�صطيني؛ �لقوة �لع�صكرية و�القت�صادية و�ل�صيا�صية.

وتاأ�صي�صاً عليه، فاإن �حلديث عن حتييد �لتاأثري �الإ�رش�ئيلي يف �لقر�ر �لفل�صطيني يعني 

�أجل نيل  ال وبكافة �لو�صائل من  �لفعَّ �أي �لن�صال  �إنهاء �الحتالل،  بو�صوح �حلديث عن 

�حلقوق �لفل�صطينية و�ال�صتجابة �لكفوءة لتحديات �خلارج و�لد�خل على حدٍّ �صو�ء. لكن 

�لتي �جتاحت �ل�صفة  �لتظاهر�ت  �أن قولنا هذ� من قبيل �الأماين، فقد ك�صفت  �لذي يبدو 

�لغربية يف �أو�ئل �أيلول/ �صبتمب 2012، عن �أن �ل�صلطة �لفل�صطينية تتم�صك بدبلوما�صية 

عاجزة عن �إنهاء �الحتالل وال جتهد نف�صها حتى الإقر�ر �صيا�صة �قت�صادية د�خلية تقدر 

وقف  كذلك  و�ملجتمع،  �ملوظفني  فئات  بني  �القت�صادية  �لفروق  تقليل  نوع  من  عليها، 

“مظاهر �لف�صاد و�لهدر” يف �أجهزة �ل�صلطة، و��صتنها�ص طاقات �الأمة ملو�جهة �لتحديات 

�خلارجية وتغيري �لو�قع �لفل�صطيني �لر�هن. 

نختم بالقول: لعل حالة �النتفا�صات و�لتغيري �لتي ي�صهدها �لعامل �لعربي تعطي �أمالً 

�حلقيقي  �ملدخل  �أن  غري  �لفل�صطيني.  �لو�صط  يف  حقيقي  �إيجابي  تغيري  حدوث  باإمكان 

مل�رشوع وطني جاد، هو �إ�صالح �لبيت �لد�خلي �لفل�صطيني، حتت مظلة فل�صطينية و�حدة 

ت�صع �جلميع، وت�صتفيد من طاقات �جلميع، وبناء على ميثاق وطني جامع، وعلى برنامج 

�صيا�صي متو�فٍق مع �لثو�بت، تنفذه قيادة وطنية منتخبة، تلتزم باأولويات �لعمل �لوطني، 

. �إن من �ل�رشوري �أن ي�صتعيد �لد�خل و�خلارج 
25

بعيد�ً عن �ل�صغوط و�حل�صابات �خلارجية

�لفل�صطيني دوره يف م�رشوٍع وطني و�حد فاعل، وت�صتعيد منظمة �لتحرير دورها �لذي 

�أدو�تها؛  ت�صاءل مع �لزمن لي�صبح وكاأنه د�ئرة من دو�ئر �ل�صلطة �لفل�صطينية و�أد�ة من 

وبحيث تعود �ل�صلطة �إىل حجمها كاأحد �أدو�ت �لعمل �لوطني �لذي توجهه �ملنظمة بعد �إعادة 

بنائها و�إ�صالح موؤ�ص�صاتها. وبغري ذلك �صيبقى �ملاأزق �لفل�صطيني على حاله، و�إن ُقدِّمت 

بع�ص �الإجر�ء�ت و�مل�صكنات من هنا وهناك، فاإنها حلول موؤقتة تعمل على ترحيل �النفجار؛ 

�إذ يبدو من خالل قر�ءة �لو�قع باأن “�لربيع �لفل�صطيني” مل يعد بعيد�ً.

25 حم�صن حممد �صالح، �أزمة �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني، موقع �جلزيرة.نت، 2012/9/24.
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مداخلة حول التاأثري الإ�صرائيلي على �صناعة 

القرار الفل�صطيني

*
اأ. اأحمد خليفة

كّل  يف  و��صحة  وعنا�رشه  و��صح  �لفل�صطيني  �لو�صع  على  �الإ�رش�ئيلي  �لتاأثري  �إن 

وم�صتقبلهم،  وم�صريهم  وقر�ر�تهم،  و�صيا�صاتهم،  �لفل�صطينيني،  بحياة  يت�صل  ما 

و�لو�صائل �الإ�رش�ئيلية �ملتبعة يف ذلك و��صحة �أي�صاً.

�لتاأثري  معنى  وما  �لقر�ر؟  هذ�  هو  فما  �لفل�صطيني.  �لقر�ر  يف  م�صكلة  هناك  لكن 

�الإ�رش�ئيلي على �لقر�ر؟ و�أّي نوع من �لقر�ر�ت هو؟ هناك قر�ر�ت �صيا�صية، و��صرت�جتية، 

وقر�ر�ت متعلقة بالهدف...، ولكن هل هناك قر�ر فل�صطيني موحد؟ و�إن كان هناك قر�ر 

�لفل�صطيني  �لقر�ر  على  توؤثر  �أن  تريد  “�إ�رش�ئيل”  هل  �لقر�ر؟  هذ�  ياأخذ  فمن  موحد، 

�ملوحد؟ �أم على �أكث من �صكل من �أ�صكال �لقر�رت؟

�أنه ال يوجد قر�ر فل�صطيني موحد،  �الأ�صئلة، جند  �لتفكري يف هذه  يف �حلقيقة، عند 

وال يوجد جهة مُتثل كّل �ل�صعب �لفل�صطيني تتخذ هذ� �لقر�ر. �أ�صبح هناك �أكث من جهة 

تتخذ قر�ر�ت �صيا�صية ومهمة. هناك جهتان يف قلب �صناعة �لقر�ر: حما�ص و�ل�صلطة )ال 

يجب �لتماهي بني فتح و�ل�صلطة، هناك فرق بينهما(.

كما قال عامل �الجتماع �لفل�صطيني �ملرموق جميل هالل: “يف �حلقل �لفل�صطيني �الآن 

يوجد قوتان هناك حما�ص وفتح، وال يوجد هناك موؤ�ص�صات يكن �عتبارها �رشعية �أو 

مرجعية �أو حمط ثقة، �لتي هي تتخذ �لقر�ر”.

�ل�صلطة تتخذ �لقر�ر عب زمرة موجودة يف قيادتها )حممود عبا�ص وعبد ربه...(. وما 

ي�صمى �ملوؤ�ص�صة �لفل�صطينية �لر�صمية �لتي تقول �إنها �صاحبة �لقر�ر؛ تكون �أحياناً �للجنة 

�لتنفيذية يف منظمة �لتحرير �أو �لقيادة �لفل�صطينية �أو �ملجل�ص �لثوري يف فتح، �أو �ملجل�ص 

�أن  �أجل  �لعربية من  �لتابعة للجامعة  �لعربية  �ملبادرة  �أو جلنة متابعة  �ملركزي للمنظمة، 

ت�صادق على �لقر�ر.

جملة  حترير  وم�صت�صار  بريوت  يف  �لفل�صطينية  �لدر��صات  موؤ�ص�صة  يف  �لعبية  �ل�صوؤون  يف  وخبري  باحث   
*

الدرا�شات الفل�شطينية �لتي ت�صدر عن �ملوؤ�ص�صة بالعربية.



134

اأزمة امل�سروع الوطني الفل�سطيني والآفاق املحتملة

مركز الزيتونة للدرا�شات واال�شت�شارات

من جهة �أخرى، عند �لنظر يف �حلركة �ل�صهيونية، جند �أ�صئلة مو�زية �أي�صاً. هل هناك 

قر�ر �إ�رش�ئيلي؟ هل هناك �إجماع �أم قر�ر �إ�رش�ئيلي موحد؟ من ياأخذه وكيف تكون �الآلية؟

�الإجابة على �الأ�صئلة �ل�صابقة لها �صلة باملو�صوع �ملطلوب مني �لتعامل معه )�لتاأثري 

�الإ�رش�ئيلي على ما ي�صمى �لقر�ر �لفل�صطيني(؛ وهنا �أ�صيف: تاأثري على ماذ�؟ ومن؟ والأية 

غاية �أو هدف؟ �لو�صائل �لتي بيد �ل�صهيونية و�ملتاحة لها لتوؤثر على �لقر�ر �لفل�صطيني 

�أين ��صتخدمتها؟ ومتى؟ وما مدى جناحها �أو ف�صلها يف �لتاأثري �لفعلي؟ وهنا �أنا ال �أحتدث 

�لفل�صطينية  و�ل�صلطة  �لقيادة  ووجود  �أو�صلو(  �تفاقية  )منذ  �الأخرية  �ل�صنو�ت  عن  فقط 

حتت �الحتالل يف قب�صة “�إ�رش�ئيل”.

هناك عدة نقاط �أود تو�صيحها:

اأولً: �حلركة �ل�صهيونية لديها قر�ر؛ وهو �إقامة دولة يهودية على كامل �أر�ص فل�صطني 

�لتي كانت حتت �الحتالل �لبيطاين. كان �ل�صهاينة قد قدمو� من قبل م�صاريع تغطي 

 Vladimir Jabotinsky م�صاحات �أو�صع من فل�صطني �النتد�بية )فالديري جابوتن�صكي

مثالً، وحتى �حلركة �لعمالية، كانو� يعدون �رشق �الأردن جزء�ً من �أر�ص “�إ�رش�ئيل”(.

لبنان  يف  منها  جزء  وكان  �إ�رش�ئيل”،  “�أر�ص  يف  يهودية  دولة  �إقامة  �لقر�ر  كان  �إذ�ً 

م�صتمر�ً.  عليه  �لعمل  ز�ل  وما  �تخاذه،  مّت  �لقر�ر  هذ�  �أن  وبر�أيي  و�الأردن.  و�صورية 

فامل�رشوع �ل�صهيوين مل يكتمل من وجهة نظر �حلركة �ل�صهيونية و“�إ�رش�ئيل”.

من  نوع  هناك  “�إ�رش�ئيل”  يف  �حلكم  على  �ليمني  ي�صيطر  حيث  �لر�هن  �لو�صع  يف 

�لت�صارع و�ل�رش��صة يف حماولة ��صتكمال �مل�رشوع �ل�صهيوين. لكن من �لناحية �لعملية، 

فاحلكومات �لتي �صبقت حكومة �ليمني )وهي حكومات حزب �لعمل وحكومات �لوحدة 

�لوطنية(، كانت �أي�صاً م�صتمرة يف حماولة ��صتكمال �مل�رشوع �ل�صهيوين.

ثانياً: ينعون قيام دولة فل�صطني؛ هناك وهم �صاد يف فرتة من �لفرت�ت �أن “�إ�رش�ئيل” 

و�فقت على �إقامة دولة فل�صطينية، مبن يف ذلك �إ�صحق ر�بني، و�أنه لوال �غتياله لُكنَّا ر�أينا 

�غتياله،  من  �صهر  قبل   ،1995/10/5 يف  بالكني�صت  له  خطاب  يف  ر�بني  فل�صطينية.  دولة 

�إىل  “نريد �لو�صول  �أو�صلو. فيقول:  طلب من �لكني�صت �ملو�فقة و�لت�صديق على �تفاقية 

حّل د�ئم مع �لفل�صطينيني، لننهي �ل�رش�ع �لدموي بيننا. ونحن نرى �حلل �لد�ئم يف دولة 

�إ�رش�ئيل �لتي تت�صمن معظم م�صاحة �أر�ص �إ�رش�ئيل، �لتي كانت حتت �حلكم �لبيطاين 
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و�إىل جانبها كيان فل�صطيني، و�لذي �صيكون بيتاً ملعظم �لفل�صطينيني. ونحن نريدها �أن 

تكون كياناً �أقل من دولة”. �إذ�ً هو مل يو�فق على دولة فل�صطينية كاملة �ل�صيادة، ومع ذلك 

يرونه بطالً لل�صالم يف �أدبيات معينة. 

اخلطوات التكتيكية التي تلجاأ اإليها “اإ�رشائيل” لتغطي �شعيها لجناز م�رشوعها:

David Ben-Gurion البن عمه  هناك ر�صالة غري من�صورة من ديفيد بن جوريون 

Peel بتق�صيم فل�صطني. �لقيادة �ل�صهيونية وعلى  1937، عندما �أو�صت جلنة بيل  �صنة 

نقا�ص كبري جد�ً. وكان  �للجنة، ولكن ح�صل  ر�أ�صها بن جوريون و�فقت على م�رشوع 

�بنه �صّد �لتق�صيم فكتب بن جوريون ر�صالة يقول فيها البنه: “نحن يف �لنهاية يجب �أن 

نو�فق، الأن ح�صولنا على دولة يّكننا من �إح�صار مهاجرين، و�أن يكون لدينا �قت�صاد 

وجي�ص، ويكن �أن يهيئ لنا �لقوة لن�صتوطن يف كّل �أنحاء فل�صطني”. وهناك جملة حمذوفة 

وناأخذ  عرباً  نطرد  �أن  “يجب  فيها:  يقول  جوريون  بن  لر�صائل  �الإجنليزية  �لرتجمة  يف 

]يهود�ً[ مكانهم”. وكنُت قد قمت برتجمة هذه �لر�صائل موؤخر�ً لالأ�صتاذ وليد �خلالدي. 

وقد كتب بن جوريون يف وقت الحق يف يومياته: “هجرة �لعرب �أهم �جناز حتقق يف كّل 

تاريخنا، حتى يف فرتة �لهيكل �الأول و�لثاين مل نحقق مثل هذ� �الجناز؛ �أن نح�صل على 

بن  وي�صيف  عرب”.  �ل�صكان  من  وخالية  �صهلية  متتابعة،  دومن  وربع  مليون  م�صاحة 

جوريون رد�ً على �العرت��صات على تهجري �لفل�صطينيني، فيقول: “علينا قبل كّل �صيء 

�أن نتحرر من وهم �لتفكري و�الإر�دة و�العتقاد �مل�صبق �أن هذ� �لتهجري غري ممكن. �أرى 

�صعوبة �أن تقتلع �جنلرت� ]�لتي حتتل فل�صطني[ مئة �ألف عربي، لكن نحن يجب �أن نبقى 

متقنعني بذلك، ون�رش عليه، ونزيل �فرت��ص �أنه غري ممكن”.

�أنا �أذكر هذه �جلمل الأرى ماذ� تفعل �ل�صلطة �لفل�صطينية عندما تتحدث عن مو�زين 

�لقوى. ما �أريد �أن �أقوله �أن “�إ�رش�ئيل” ما�صية يف م�رشوعها �ل�صهيوين و�أدو�تها معروفة 

)��صتيطان، م�صادرة �أر��صي، �صيطرة على �ملياه، هدم منازل، �ل�صيطرة �القت�صادية(.

�إن �لعنو�ن �جلامع لل�صيا�صة �الإ�رش�ئيلية هو ��صتمر�ر �ل�صيطرة على �ل�صفة �لغربية، 

ريثما تتوفر �لظروف من �أجل �إحد�ث تهجري للفل�صطينيني منها. �إن هناك �أنا�صاً يقولون 

�إن تهجري �لفل�صطينيني �أمر م�صتحيل حالياً، ولكن ال يجب �أن ن�صتبعد ذلك من تفكرينا.

“�إ�رش�ئيل” لل�صفة �لغربية وقطاع غزة  هناك هجرة بقوة ناعمة حتدث منذ �حتالل 

�ألف فل�صطيني   250 �أن هناك  �إىل  �أرقام موثقة؛ ت�صري  1967، حيث ظهرت موؤخر�ً  �صنة 
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�إىل  �لعودة  ي�صتطيعون  ال  بحيث  منهم  �لد�ئمة  �الإقامة  �صحبت  �ألف  مئة  منهم  ُهّجرو�، 

َيِغب ثالث �صنو�ت )يكن متديدها ثالث  �آخر من  �لغربية يف فل�صطني. ومبعنى  �ل�صفة 

�صنو�ت �أخرى( وال ياأتي خاللها، ي�صحب �الإ�رش�ئيليون منه �الإقامة، لي�ص فقط يف �لقد�ص، 

ولكن يف �ل�صفة �لغربية �أي�صاً. وب�صكل عام، فاالإقامة �لد�ئمة يف �ل�صفة ال حت�صل عليها �إال 

باإذن �إ�رش�ئيلي، و�ل�صلطة ال ت�صتطيع �أن تعطيها.

�أما من يقول من مكا�صب �أو�صلو �إدخال 200 �ألف �أو 500 �ألف فل�صطيني، فاإن �لرقم 

بحاجة �إىل �إثبات.

�إن �لتهجري م�صتحيل فهو  “�إ�رش�ئيل” تعمل على تهجري �لفل�صطينيني. ومن يقل  �إن 

�إيالن يف ندوة للطالب ن�رشتها �صحيفة جريو�صاليم  �إن نتنياهو يف جامعة بار  خمطئ. 

بو�صت، �نتقد �حلكومة �الإ�رش�ئيلية )عندما كان وزير�ً للخارجية ولي�ص رئي�صاً للحكومة( 

الأن �لفر�صة مل تكتمل لطرد �لعرب على نطاق و��صع.

�مل�رشوع �ل�صهيوين يتجه لتحقيق ماذ�؟ والأي هدف؟ �إنه باخت�صار يريد �أن “يكوي 

�لوعي �لفل�صطيني”. هذ� تعبري من رئي�ص �الأركان مو�صيه يعلون، مبعنى �أن �لفل�صطينيني 

يجب �أن يدركو� �أنه من �مل�صتحيل �أن يهزمو� “�إ�رش�ئيل”، وال يكن �أن يقاومو� �حتاللها، 

وال يكنهم مقاومة م�صاريعها.

“بو�صت  ُي�صمى  عما  قيل  وما  “�إ�رش�ئيل”،  حتكم  ز�لت  ما  �ل�صهيونية  �حلركة  �إن 

جهات  هناك  �أّن  �أو  جدد�ً  �صهيونيني  هناك  �أن  �أو  �ل�صهيونية،  بعد  ما  �أو  زيونيزم” 

هو  �أ�ص�صها  من  �أّي  �أو  �ل�صهيونية  �لفكرة  جوهر  عن  للتخلي  م�صتعدة  فاعلة  �إ�رش�ئيلية 

وهم، ودعاة هذ� �لطرح هم �أقلية �صئيلة غري موؤثرة.

نها من نزع  �لفل�صطيني هو متكُّ �لقر�ر  �لتاأثري �الإ�رش�ئيلي على  �أبرز جماالت  �إن من 

تنازالت هائلة وخف�ص مطالب و�أهد�ف �لطرف �لر�صمي �لفل�صطيني، فقد �أعلنت منظمة 

�لتحرير �أوالً، �أن هدفها هو حترير كّل فل�صطني ثم تنازلت عنه. ثم �أعلنت �أن �لهدف هو 

�إقامة دولة فل�صطينية على قطاع غزة و�ل�صفة وتبادل �أر��صي وعودة �لالجئني.

�إىل  �مل�صتند  �لفل�صطيني  �لقر�ر  تغيري  يف  �أو�صلو  �تفاق  خالل  من  جنحت  “�إ�رش�ئيل” 

�مليثاق �لوطني �لفل�صطيني. فقامت قيادة �ملنظمة باإلغاء جوهر �مليثاق �لوطني. و�صاعت 

�ملرجعية حل�صاب قر�ر�ت �الأمم �ملتحدة، على �لرغم �أن �لقيادة فل�صطينية تزعم لنف�صها �أن 

لها حّق �أخذ �لقر�ر و�لتفاو�ص!
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و��صتطاع �الإ�رش�ئيليون دفع قيادة منظمة �لتحرير لوقف �ملقاومة �مل�صلحة و�لكفاح 

�مل�صلح.

�أن  على  فيها  يوؤكد  �ملفاو�صات  ف�صل  من  �صنو�ت  بعد  مازن  الأبي  ت�رشيحات  هناك 

كلها  “�خليار�ت  يقول  له  ر�صالة  ويف  �ملفاو�صات”!  ثم  “�ملفاو�صات  هو  �لوحيد  �خليار 

مطروحة �إال حّل �ل�صلطة �أو �صحب �العرت�ف باإ�رش�ئيل”. و�أ�صاف “ما دمت رئي�صاً لل�صلطة 

يتحدثون  �لذين  �أما  �صكلها؛  كان  مهما  جديدة  �نتفا�صة  باندالع  ��صمح  فلن  �لفل�صطينية 

عن �ملقاومة و�النتفا�صات �مل�صلحة، فليفعلو� ذلك بعيد�ً عن �ل�صعب �لفل�صطيني”. �أما عن 

و�أ�صاف:  �الأمن”.  لدي �صيء و�حد وهو  �الأ�صا�صي:  “�إجنازي  �الأ�صا�صي فقال:  �جنازه 

“بعد �إخفاق �نتفا�صتني �صابقتني، �أ�صبح ما من �أحد يرغب يف روؤية �ملزيد من �ملو�جهات 

�لد�ئمة مع �إ�رش�ئيل”.

وقد و�صف عبا�ص وقف �لتن�صيق �الأمني مع “�إ�رش�ئيل” “باأنه كالم فارغ”؛ وقال: 

لالأر�ص  �أي�صاً  ولكن  و�حد،  لطرف  لي�ص  �الأمني  و�لتن�صيق  مل�صلحتنا  وهذ�  �أمن  “لدينا 

�أمن �ملو�طن، وبالتايل  �لتن�صيق �الأمني، الأننا نريد  �لفل�صطينية، ونحن حري�صون على 

�إنه  �الأمني؛  �لتن�صيق  هذ�  هو  ما  رخي�صة”.  مز�يد�ت  هو  �ل�صاأن  هذ�  يف  يقال  ما  فاإن 

�إ�صد�ر  ومنع  �ل�صجون  يف  زجهم  �الأ�صلحة،  م�صادرتهم  �ملقاومني،  �عتقال  باخت�صار 

�أّي من�صور�ت!

جنح �لتاأثري �الإ�رش�ئيلي يف تغيري �لهدف ويف تغيري �ال�صرت�جتية �لفل�صطينية. ولكن ال 

�ص �ل�صعب �لفل�صطيني يف �ل�صفة، الأن �جلميع يف �ل�صفة لي�ص ر��ٍص 
ّ
�أقول �أنه �أ�صعف �أو ياأ

عن �لو�صع �ل�صيا�صي هناك. 

حما�ص  �إرغام  يحاولون  لكن  �ت�صاعاً.  و�أقل  خمتلف  فالهدف  بغزة  يتعلق  فيما  �أما 

على �لقبول بال�رشوط �لرباعية: �العرت�ف باإ�رش�ئيل، نبذ �لعنف، توقف �لكفاح �مل�صلح، 

و�العرت�ف باأو�صلو.

ومن جهة �أخرى، فاإن �أبرز �الأدو�ت و�لو�صائل �الإ�رش�ئيلية �مل�صتخدمة من �أجل �لتاأثري 

على �لقر�ر �لفل�صطيني تتلخ�ص يف:

يعجبهم  مل  عندما  فمثالً  �حتالل؛  دولة  فـ“�إ�رش�ئيل”  �لعارية:  �لقوة  ��صتخد�م  اأولً: 

�لغربية  �ل�صفة  �جتاحت  ديفيد،  كامب  �تفاقية  يوقع  �أن  رف�ص  عندما  عمار،  �أبو  قر�ر 
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ل�رشوط  ت�صتجيب  �أن  وال  بـ“�إ�رش�ئيل”  تعرتف  �أن  حما�ص  تقبل  مل  وعندما  و�حتلتها. 

�لرباعية، حا�رشت قطاع غزة وحاولت �جتياحه وتدمريه. 

�ل�صغط  نتيجة  مرعب  و�لقطاع  �ل�صفة  يف  �القت�صادي  �لو�صع  �القت�صاد:  ثانياً: 

با�صم  �ملعروفة  �القت�صادية  �التفاقيات  وخا�صًة  �أو�صلو  �تفاقيات  �إن  �الإ�رش�ئيلي. 

برتوكول باري�ص �صنة 1994 جعلت �القت�صاد �لفل�صطيني تابعاً لالقت�صاد �الإ�رش�ئيلي. 

مل يعد �القت�صاد �لفل�صطيني �إنتاجياً؛ وال يوجد �صناعة وال زر�عة، و�لعمالة ت�صتغل يف 

لقد  �ل�رش�ئب.  جباية  يف  تتحكم  و“�إ�رش�ئيل”  �ليومي،  قوتها  على  لتح�صل  “�إ�رش�ئيل” 

جزء�ً  �إال  توفر  ال  و�ل�رش�ئب  نف�صه؛  معاجلة  عن  عاجز�ً  �لفل�صطيني  �القت�صاد  �أ�صبح 

“�إ�رش�ئيل”  جتبيها  �لتي  و�ل�رش�ئب  �ملانحة  �لدول  على  ويعتمد  ميز�نيته،  من  قليالً 

حتت  و��صع  ب�صكل  و�قعة  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  فاإن  وبالتايل،  لها.  وحتولها  كجمارك 

�لهيمنة �الإ�رش�ئيلية، و�إن حترير �لقر�ر �لوطني �لفل�صطيني ي�صتدعي �إعادة ترتيب �لبيت 

�لفل�صطيني، وم�صاركة كافة �لقوى �لوطنية يف �لد�خل و�خلارج.



الف�صل التا�صع

الوليات املتحدة �اأزمة امل�شر�ع 

الوطني الفل�شطيني
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الواليات املتحدة واأزمة امل�سروع الوطني الفل�سطيني

الوليات املتحدة واأزمة امل�صروع الوطني 

الفل�صطيني

*
د. اإبراهيم �رشقية - فريحات

مقدمة: 

�لبعد �لدويل يف فهم �أزمة �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني �رشوري؛ فـ“�إ�رش�ئيل” �أقيمت 

بقر�ر دويل )وعد بلفور Balfour Declaration(، وكذلك مّت تق�صيم فل�صطني بقر�ر دويل 

)قر�ر �لتق�صيم 181، وقر�ر 242(، و�ملفاو�صات �لفل�صطينية - �الإ�رش�ئيلية بد�أت برعاية 

دولية )�تفاق �أو�صلو(. حديثاً، مثّل �لدور �لدويل عن�رش�ً حا�صماً يف �لثور�ت �لعربية، �صو�ء 

�أو يف ليبيا من خالل �لتدخل �لع�صكري  كان يف م�رش بتخلي �أمريكا عن حليفها مبارك، 

�خلليجية  �ملبادرة  مبوجب  ت�صوية  �إىل  �لتو�صل  خالل  من  �ليمن  يف  �أو  للناتو،  �ملبا�رش 

النتقال �ل�صلطة هناك. 

�لدويل يعود  �لنز�عات على �جلانب  �العتماد يف ف�ّص  �لعامل �حلا�صم يف زيادة  ولعل 

�لعوملة،  ظاهرة  ال�صتفحال  نتيجة  جاء  و�لذي  �لقومية،  �لدولة  حدود  لتاآكل  باالأ�صا�ص 

يف  �لدول  بني  ما  �العتمادية  وزيادة  �لتكنولوجي،  و�لتقدم  �الت�صال،  و�صائل  و�نت�صار 

�لنظام �لدويل �جلديد.

�الأهمية  من  عالية  بدرجة  �لدويل  �جلانب  مع  �لتعاطي  وجب  جميعها  �الأ�صباب  لهذه 

عندما نريد فهم �الأزمة �لتي يعانيها �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني يف �لوقت �حلايل، ومما 

�أن �لواليات �ملتحدة �الأمريكية تاأخذ ن�صيب �الأ�صد عندما يدور �حلديث عن  ال �صّك فيه 

�جلانب �لدويل. 

�مل�رشوع  باأزمة  وعالقته  �الأمريكي،  �لدور  يف  �لبحث  �لورقة  هذه  حتاول  وعليه 

�لوطني �لفل�صطيني؛ وبالتحديد �لتاأثري �الأمريكي على �صناعة �لقر�ر �لوطني �لفل�صطيني 

�إلقاء �ل�صوء على  بهذه �ملرحلة. وحتى نتمكن من فهم هذ� �لدور �صتحاول هذه �لورقة 

مدخالت وخمرجات �صناعة �لقر�ر �ل�صيا�صي �الأمريكي وهام�ص �لتاأثري �لفل�صطيني فيها 

 زميل �ل�صيا�صة �خلارجية مبعهد بروكنجز، و�أ�صتاذ �لنز�عات �لدولية يف جامعة جورجتاون، قطر. 
*
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وتاأثري �لتدخل �الأمريكي على �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني ب�صقيه �لدويل و�لد�خلي، ثّم 

�لتطرق �إىل �إفر�ز�ت �ملفاو�صات �لفل�صطينية - �الإ�رش�ئيلية و�لدور �الأمريكي فيها، و�أخري�ً 

�حلديث عن حلول كامنة؛ للتعاطي ب�صكل فاعل مع �لدور �لدويل و�الأمريكي ال �صيّما بعد 

و�صول �ملفاو�صات �إىل طريق م�صدود.

اأ�ًل: مدخالت �خمرجات �شناعة القرار ال�شيا�شي الأمريكي:

�صو�ء  حمدد  فرد  ي�صنعه  ال  �الأمريكي  �ل�صيا�صي  �لقر�ر  �أن   )1( رقم  �ل�صكل  يبني 

مبوؤ�ص�صات  �ملتمثلة  �لر�صمية  �ل�صيا�صية  �ملوؤ�ص�صة  ت�صنعه  و�إمنا  غريه،  �أو  �لرئي�ص  كان 

وجمل�ص   House of Representatives �لنو�ب  )جمل�ص  �لت�رشيعية  �لثالث:  �ل�صلطات 

 National Security �لقومي  �الأمن  جمل�ص  )مثل  و�لتنفيذية   ،)U.S. Senate �ل�صيوخ 

�ملخابر�ت  جهاز   ،FBI �لفيدر�لية  �لتحقيقات  مكتب   ،Pentagon �لبنتاجون   ،Council

�ملركزية �الأمريكية �صي �آي �أي CIA، وغريها(، وموؤ�ص�صات �ل�صلطة �لق�صائية. 

�شكل رقم 1: مدخالت وخمرجات �شنع القرار ال�شيا�شي الأمريكي

بالقر�ر  �لفرد،  �ل�صيا�صية، ولي�ص  �ملوؤ�ص�صة  �الأبرز و�الأحدث على حتكم  �ملثال  ولعّل 

�لوزر�ء  رئي�ص  مع  �أوباما  بار�ك  �لرئي�ص  قادها  �لتي  �ملو�جهة  هو  �الأمريكي  �ل�صيا�صي 

�الإ�رش�ئيلي بنيامني نتنياهو وعنو�نها وقف �ال�صتيطان يف مناطق 1967. 
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�أوباما  �لطرفني،  �ملو�جهة بني  �نتقلت  �أظهر بو�صوح كيف  �ملو�جهة  �إنَّ ت�صاعد حّدة 

لنتنياهو  مرة   29 و�لت�صفيق  بالوقوف  �ملو�جهة  ح�صم  �لذي  �لكوجنر�ص  �إىل  ونتنياهو، 

نف�صه  �الأمريكي  �لرئي�ص  ي�صتطع  2011؛ وهو عدد مل  �أيار/ مايو  خالل خطابه هناك يف 

�حل�صول عليه من برملانه )�لكوجنر�ص(. ثم ر�أينا كيف تر�جع �أوباما �أخري�ً بالكامل عن 

�الإ�رش�ئيلية   - �لفل�صطينية  �ملفاو�صات  ال�صتئناف  �ال�صتيطان  وقف  ب�رشورة  موقفه 

�ملتعثة.

يختلف  ال  �لعربية  �لق�صايا  من  ومو�قفها  �لتنفيذية  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  يف  �حلال  �إن 

موؤ�ص�صات  د�خل  �الإ�رش�ئيلي  �لنفوذ  بني  فالفرق  �لت�رشيعية،  �ملوؤ�ص�صات  يف  عنه  كثري�ً 

�للوبي  يدفع  فبينما  هنا.  �صا�صع  �لعربي  �أو  �لفل�صطيني  و�لنفوذ  �لتنفيذية  �ل�صلطة 

، ما يز�ل 
1
�ليهودي بكّل قو�ه الإي�صال منا�رشيه �إىل مو�قع ح�صا�صة د�خل هذه �ملوؤ�ص�صات

�أ�صول  �إذ� كان يجوز للمو�طنني �الأمريكيني �ملنحدرين من  �جلانب �لعربي يناق�ص فيما 

عربية دخول هذه �ملوؤ�ص�صات من عدمه، وذلك الأ�صباب رمبا تكون ثقافية، �أيديولوجية، 

�صيا�صية،...�إلخ، وما يز�ل هذ� �جلدل غري حم�صوم.

يف  وفعال  حيوي  ب�صكل  ت�صهم  �الأخرى  هي  �لر�صمية  غري  �ل�صيا�صية  و�ملوؤ�ص�صة 

�الأبحاث،  مر�كز  �الإعالم،  مثل:  �أي�صاً،  �الأمريكي  �ل�صيا�صي  �لقر�ر  حمتوى  مدخالت 

�لعام، وغريها.  �لر�أي  �ل�صيا�صية،  �الأحز�ب  �ل�رشكات،  )�للوبيات(،  �ل�صغط  جمموعات 

وبدون �خلو�ص يف ميكانيكيات عمل هذه �ملجموعات جميعها، يالحظ �صيطرة �لرو�ية 

�أما  �ملوؤ�ص�صات،  لهذه  �ل�صاحقة  �لغالبية  على  �لفل�صطينيني  مع  لل�رش�ع  �الإ�رش�ئيلية 

�لتاأثري �لفل�صطيني و�لعربي عليها فيعّد حمدود�ً جد�ً. فعلى �صبيل �ملثال يعاين �الإعالم 

�لرو�ية  على   Media Consensus �الإعالمي  باالإجماع  ت�صميته  يكن  ما  �الأمريكي 

�ملجال  هذ�  يف  بالوجود  �لفل�صطينية  للرو�ية  �لكايف  �ملجال  �إف�صاح  وعدم  �الإ�رش�ئيلية، 

�ل�صا�صع.  �الإعالمي 

�لتي ت�صتفحل  �لكثري من مر�كز �الأبحاث،  �إىل درجة كبرية على  �حلال نف�صه ينطبق 

تف�صريها  �الأمريكي  �لقر�ر  ل�صانع  تقدم  و�لتي  منها،  كبري  عدد  يف  �الإ�رش�ئيلية  �لرو�ية 

�خلا�ص ملجريات �ل�رش�ع، وجتعله حبي�ص �أفكار قامت هذه �ملر�كز بتزويدها. 

 2009-2008 بني  ما  �الأبي�ص  �لبيت  موظفي  كبري  من�صب  �إىل   Rahm Emanuel �إيانويل  ر�م  و�صول  الحظ   
1

و�لذي يحمل �جلن�صيتني �الإ�رش�ئيلية و�الأمريكية.
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�أحد؛  على  بغريب  لي�ص  �الإ�رش�ئيلي  للجانب  �ل�صيا�صية  �الأحز�ب  مر�صحي  حتيز 

�صيخدم  من  على  �ملز�يد�ت  مبو�صم  ت�صميته  يكن  ما  عادة  �النتخابات  ي�صاحب  حيث 

نيوت  �لرئي�صية  لالنتخابات  �جلمهوري  �ملر�صح  مبقولة  يظهر  وهذ�  �أكث.  “�إ�رش�ئيل” 

�ملر�صح  وبزيارة   ،
مبتكر”2 �صعب  “�لفل�صطينيني  باأن   Newt Gingrich جنجريت�ص 

عا�صمة  �لقد�ص  فيها  عّد  و�لتي  لـ“�إ�رش�ئيل”   Mitt Romney رومني  ميت  �جلمهوري 

“�إ�رش�ئيل” على �لرغم من �أن �ملوقف �لر�صمي لالإد�رة �الأمريكية ال يعرتف بذلك. 

�أما يف ما يتعلق بن�صاط �للوبيات فيظهر �ل�صكل رقم )2( ن�صيب �لفرد من �إنفاق �لعامل 

�الإ�صالمي و�لدول �ل�صناعية �لكبى و“�إ�رش�ئيل” على �أن�صطة �للوبي و�لعالقات �لعامة 

خالل �لفرتة كانون �لثاين/ يناير 1997 - كانون �الأول/ دي�صمب 2002، حيث و�صل 

ن�صيب �لفرد من �إنفاق “�إ�رش�ئيل” �إىل 1.841 دوالر �أمريكي لكل فرد، مقابل 0.02 فقط 

.
3
يف �لعامل �الإ�صالمي

�شكل رقم 2: ن�شيب الفرد خالل الفرتة 1997-2002 )بالدولر(

 Gingrich Calls Palestinians an ”Invented“ People, Reuters News Agency, 9/12/2011,  2

http://alturl.com/csvii )Last accessed 1/8/2012(.

 جمل�ص �لعالقات �الإ�صالمية �الأمريكية )كري(، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، كانون �الأول/ دي�صمب 2003.
3
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لهذه  كمح�صلة  �أخري�ً  �لعام  �لر�أي  على  �الإ�رش�ئيلية  �لرو�ية  �صيطرة  جاءت 

�ملدر�صي. وبدون �صّك  �لتعليم  �أي�صاً من خالل  �الإعالمية و�حلزبية، ورمبا  �لتفاعالت 

�لر�أي �لعام التخاذ قر�ر�ت تكون ذ�ت حتيز  ي�صتغل مر�صحو �الأحز�ب �ل�صيا�صية هذ� 

�إ�رش�ئيلي.

هذه �لعو�مل جميعها تظهر �أن �لتغري يف �لبيت �الأبي�ص، وو�صول رئي�ص جديد هناك 

�لقر�ر  كون  �الإ�رش�ئيلي؛   - �لفل�صطيني  بال�رش�ع  يتعلق  فيما  �لكبري  بالتغيري  ياأتي  لن 

�حلال  هو  )كما  �لبي�صاوي  �ملكتب  �أو  )�لرئي�ص(  معني  ب�صخ�ٍص  مرهوناً  لي�ص  �ل�صيا�صي 

لدى �لعديد من �الأنظمة �لعربية(، و�إمنا باملوؤ�ص�صة �ل�صيا�صية �لر�صمية بالدرجة �الأوىل، 

و�ملوؤ�ص�صة �ل�صيا�صية غري �لر�صمية بالدرجة �لثانية. 

رمبا كان �لرئي�ص بار�ك �أوباما هو �أحر�ص و�أ�صدق رئي�ص �أمريكي ياأتي خالل �لعقود 

�ملن�رشمة، ويحاول وبجدية منقطعة �لنظري �إحر�ز �خرت�ق على هذ� �ل�صعيد وبالتحديد 

فبالرغم من مو�جهاته  �الإ�صالمي.  للعامل  �ملوّجه  �لقاهرة  �ل�صهري يف جامعة  بعد خطابه 

�ملتعددة مع نتنياهو حول وقف �ال�صتيطان، �إال �أنه ف�صل ف�صالً ذريعاً يف �إجبار نتنياهو 

بني  �ملو�جهة  �إن  بل  �ال�صتيطانية.  �لن�صاطات  يف  باال�صتمر�ر  موقفه  عن  �لرت�جع  على 

�الثنني �نتقلت �إىل �صاحة �لكوجنر�ص �الأمريكي �لذي �أظهر �أن والءه لرئي�ص وزر�ء دولة 

�أجنبية )نتنياهو( �أكث من والءه لرئي�صه �ملنتخب، عندما يتعلق �الأمر بـ“�إ�رش�ئيل”؛ مما 

��صطر �أوباما لرت�جع مهني عن موقفه بخ�صو�ص جتميد �ال�صتيطان ك�رشيطة ال�صتمر�ر 

�ملفاو�صات.

��شناعة  الأزمة  تفاقم  يف  الأمريكي  التاأثري  ثانيًا: 

القرار الفل�شطيني:

�تفاق  ثّم   ،1991 �صنة  مدريد  موؤمتر  ومنذ  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  عملت 

و�إمد�دها  �الإ�رش�ئيلية،   - �لفل�صطينية  �ملفاو�صات  رعاية  على   1993 �صنة  �أو�صلو 

�ل�صعيدين  على  �الأمريكي  �لتاأثري  دور  برز  حيث  ال�صتمر�ريتها،  �لالزم  بالدعم 

و�لد�خلي. �لدويل 
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1. ال�شعيد الدويل: جتلى هذ� �لتاأثري يف �ملو�طن �لتالية:

فمنذ  �الأمريكية.  �ملتحدة  �لواليات  يف  وح�رشها  �لتفاو�صية  �ملرجعيات  �حتكار  �أ. 

بذلك  فهي  للمفاو�صات،  و�ملرجع  �لو�صيط  ت�صكل  �أمريكا  ز�لت  ما   1993 �صنة 

�ملتفاو�صني  لي�صت فقط ف�صلت مبهمتها كو�صيط نزيه وذي قدرة على م�صاعدة 

�أطر�ف  تدخَل  �ملرجعية  هذه  الحتكارها  نتيجة  منعت  �إنها  بل  التفاق؛  بالتو�صل 

دولية �أخرى، رمبا كانت �أكث قدرة على �لقيام بهذ� �لدور بنجاح.

وحتى �تفاق �أو�صلو �لذي مّت �لتو�صل �إليه مبعزل عن �أمريكا، فكان ال بّد من توقيعه 

ر�صمياً يف �لبيت �الأبي�ص، لتج�صيد دور �ملرجعية �الأمريكية �ملطلقة للمفاو�صات. 

ي�صار �إىل �أن نظام �الحتكار هذ� �صمح فقط بوجود وكالء �أو متعاقدين من �لباطن 

لهذه �ملرجعيات، يقومون باأدو�ر معيّنة، الإجناز مهمات حمددة، ت�صاعد يف �حتكار 

�ل�صابق  �لرئي�ص  نظام  وكان  �لوكالء.  نظام  �صيطرة  وتكري�ص  �ملرجعيات، 

�أكث من ممار�ص لهذ� �لدور، �لذي كان ُيطلب منه �لتدخل لتذليل  ح�صني مبارك 

بهذه  �لر�صمي  �لفل�صطيني  �لقر�ر  �الحتكار.  نظام  �صفو  تعكر  قد  معينة،  عقبة 

و�لتظلم  �الحتجاج  باإمكانه  �إذ  �الإطار؛  هذ�  �صمن  ليتفاعل  قولبته،  متت  �ملرحلة 

ولكن �صمن �صقف �أمريكي.

تهمي�ص دور �ملنظمات �لدولية ذ�ت �ل�صلة كاجلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، وحمكمة  ب. 

�جلنائية  و�ملحكمة   International Court of Justice )ICJ( �لدولية  �لعدل 

�جلزء  وت�صخري  وغريها،   International Criminal Court )ICC( �لدولية 

�الآخر لتكري�ص �الحتكار و�لهيمنة �الأمريكية، كمجل�ص �الأمن �لذي يحكم ب�صقف 

�لفيتو منذ تاأ�صي�ص  �أن �لواليات �ملتحدة ��صتخدمت  �إىل  ُي�صار  �لفيتو �الأمريكي. 

“�إ�رش�ئيل”.   الإحباط م�صاريع تدين 
5
42 فيتو ؛ كان منها 

4
84 مرة �الأمن  جمل�ص 

�لدولية هذه خلدمة  �ملحافل  �ل�صعيد من  �لفل�صطيني مل ي�صتفد على هذ�  و�لقر�ر 

فقط  حققه  ما  �أكث  وكان  �لتفاو�ص،  عب  حلّل  �لتو�صل  �لفل�صطينية �أو  �لق�صية 

�إجناز�ت على �مل�صتوى �لرمزي و�ملعنوي يف �مل�صاريع �لتي مّت تقديها �إىل �جلمعية 

�لعامة لالأمم �ملتحدة. 

 Inocencio Arias, ”Humanitarian Intervention: Could the Security Council Kill the United Nations?,“ 4

Fordham International Law Journal, Fordham Law School, New york, vol. 23, issue 4, 1999.

 Scrapping UN Veto Would Help U.S. Take on Russia, China, Bloomberg, 17/4/2012,  5

http://tinyurl.com/bqqsog6 )Last accessed on 8/8/2012(.
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ت�صويق منظومة قيم تفاو�صية فريدة من نوعها، رمبا تكون خا�صة باملفاو�صات  ج. 

�لفل�صطينية - �الإ�رش�ئيلية؛ مل يكن لها �أن تنجح لوال �ل�رشعية �الأمريكية لها. وقد 

عملت هذه �ملنظومة على �إيجاد خلل بنيوي يحتم ف�صل �ملفاو�صات.

حتدد  �لتي  وهي  دولية  مفاو�صات  �أي  حتكم  �لتي  �ملبادئ  من  جمموعة  هناك 

وو�صيط  �ملتفاو�صة،  �الأطر�ف  بني  �لقوى  تو�زن  مثل  جناحها؛  فر�ص  بالنهاية 

نزيه وحمايد، ومتثيل �ملفاو�صني ل�صعوبهم، وغريها. 

�صحيح �أن �لو�صع �ملثايل �لذي تتوفر فيه �ملبادئ جميعها رمبا ال يكون موجود�ً 

رمبا  �أنها  هي  �الإ�رش�ئيلية   - �لفل�صطينية  �ملفاو�صات  خ�صو�صية  ولكن  د�ئماً، 

ولي�ص  �لتفاو�صية  �ملبادئ  جميع  بها  �ختلت  �لتي  �لوحيدة  �ملفاو�صات  تكون 

جزء�ً منها. فاختالل مو�زين �لقوة فا�صح جد�ً، و�لو�صيط �الأمريكي منحاز جد�ً، 

و�لتمثيل �لفل�صطيني حمدود جد�ً؛ ومع ذلك ��صتطاعت �لواليات �ملتحدة ت�صويق 

فلي�ص  وعليه   .)2012 )�صنة  �الآن  حتى  عاماً   18 وملدة  �لتفاو�صية  �ملنظومة  هذه 

�إىل �لف�صل  �أن توؤدي هذه �ملفاو�صات  �لتفاو�ص �لدويل  �أبد�ً يف عامل  من �مل�صتغرب 

�ل�رشق  �إىل  �الأمريكي  �ملبعوث  ي�صتقيل  �أن  �أي�صاً  �مل�صتغرب  من  ولي�ص  �حلتمي، 

�الأو�صط جورج ميت�صل من مهمته، وهو نف�ص �لو�صيط �لذي جنح يف �لتو�صل �إىل 

�ل�صمالية، حيث  �إيرلند�   يف 
6Good Friday Agreement �لعظيمة  �تفاق �جلمعة 

�الأقوى يف �ل�رش�ع، من  �لطرف  �ل�صغط على  �ملتحدة هناك على  �لواليات  عملت 

�أجل تعديل مو�زين �لقوة، حتى حتقق �لنجاح يف �لنهاية يف �لتو�صل �إىل �التفاقية 

 .
7
�ملذكورة

وعلى �لعك�ص من ذلك عملت �لواليات �ملتحدة يف �حلالة �لفل�صطينية على �ل�صغط 

يف  �الختالل  لزيادة  )�لفل�صطيني(  �ملفاو�صات  يف  �الأ�صعف  �لطرف  على  دوماً 

مو�زين �لقوة �ملتباينة �أ�صالً، وهو ما جعل �لتو�صل التفاق �صالم جمرد �رش�ب، 

وحّول �ملفاو�صات �إىل عملية ��صت�صالم عو�صاً عن ذلك.

 تعرف �أي�صاً باتفاقية بلفا�صت Belfast Agreement، جاءت ح�صيلة لعملية �ل�صالم يف �إيرلند�، حيث مّت �لتو�صل 
6

�إىل �التفاقية بني �حلكومتني �لبيطانية و�الإيرلندية لت�صوية �لنز�ع يف �إيرلند� �ل�صمالية، ومّتت �مل�صادقة عليها 

�ل�صيناتور  لعب  وقد  هناك.  �ل�رش�ع  من  عقود  بعد  للنز�ع  حّد�ً  وو�صعت   ،1998/5/22 يف  �صعبي  با�صتفتاء 

�الأمريكي جورج ميت�صل دور�ً حمورياً يف �لتو�صل لالتفاقية، وهو نف�ص �لو�صيط �لذي ��صتقال من �لو�صاطة 

بني �لفل�صطينيني و�الإ�رش�ئيليني.

 Naseer Aruri, ”United States Policy and Palestine: Oslo, the Intifada and Erasure,“ Race &  
7

Class, Institute of Race Relations )IRR(, vol. 52 )3(, January 2011, pp. 3-20, Sage.
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�صفة  و�إ�صفاء  �ل�صعوب،  مطالب  قيا�ص  على  تعمل  دولية،  معايري  تاأ�صي�ص  د. 

�ل�رشعية عليها من غريها؛ مثل �لت�صنيف �ل�صنوي �لذي جتريه وز�رة �خلارجية 

�الأمريكية للدول و�ملنظمات �لد�عمة “لالإرهاب”. وقد مّت تطبيق هذه �ملعايري على 

�لفل�صطيني، �ملن�صجم  �لقر�ر  “�رشعنة”  �لفل�صطيني حيث متت  �مل�رشوع �لوطني 

“�الإرهاب” على �لقر�ر �لفل�صطيني  مع �مل�رشوع �لتفاو�صي فقط، و�إلبا�ص �صفة 

بقي  حيث  دولياً،  حما�ص  حركة  حما�رشة  وبالتحديد  �الإطار؛  هذ�  عن  �خلارج 

تعامل �ملجتمع �لدويل معها كمنظمة �إرهابية طو�ل هذ� �لوقت. 

�لوطني  �مل�رشوع  �أزمة  يف  �الأمريكي  �لدور  تاأثري  يظهر  الداخلي:  ال�شعيد   .2

�لفل�صطيني على �ل�صعيد �لفل�صطيني �لد�خلي يف �ملو�طن �الآتية:

فقط  للحياة  قابلة  فل�صطينية  �صلطة  موؤ�ص�صات  �إيجاد  على  يقوم  بنيوي  تاأثري  �أ. 

�ل�صلطة  رئي�ص  يقوده  �لذي  �مل�رشوع  فاإن  نظرياً،  �لدويل.  �ملايل  �لدعم  خالل  من 

�لفل�صطينية حممود عبا�ص ورئي�ص وزر�ءه �صالم فيا�ص، لبناء موؤ�ص�صات دولة، 

�لفل�صطينيني  باأن  �لعامل  يقتنع  حتى  و�ملهنية؛  و�ملحا�صبة  �ل�صفافية  على  تقوم 

طرح  هو  مبوؤ�ص�صاتها،  �الأر�ص  على  قائمة  �لدولة  و�أن  �لدولة،  الإقامة  موؤهلون 

�الأوىل  تتمثل  �مل�رشوع  هذ�  يف  �أ�صا�صيتني  م�صكلتني  هناك  ولكن  نظر.  وجهة  فيه 

يف �حلاجة �إىل �ل�صيادة، وهو ما ال يلكه عبا�ص حتى تتم حماية هذه �ملوؤ�ص�صات؛ 

لل�صمود  �ملوؤ�ص�صات  هذه  �صتوؤهل  �لتي  �ملالية  �ال�صتقاللية  يف  تتمثل  و�الأخرى 

ومثال  و�صحاها.  ع�صية  بني  �لدويل  �ملايل  �لدعم  قناة  توقفت  �إذ�  و�ال�صتمر�رية، 

�النتفا�صة �لثانية هو خري دليل على �نهيار موؤ�ص�صات �ل�صلطة، �لتي بناها �ملجتمع 

�لدويل �أمام �لتدمري �الإ�رش�ئيلي �ملمنهج لهذه �ملوؤ�ص�صات. 

ي�صتطيع  ال  بحيث  حمدود�ً،  �ملوؤ�ص�صات  لهذه  �لدويل  �ملايل  �لدعم  �صيبقى  كذلك 

، �لتي يكن لها �أن ت�صتقل بالقر�ر �لفل�صطيني عندئٍذ. 
8
حتقيق �ال�صتقاللية �ملالية

ولذلك تبقى موؤ�ص�صات �لدولة تفتقر �إىل عامل �ال�صتد�مة Sustainability، و�لذي 

يعّد �رشطاً �أ�صا�صياً يف �أّي عملية تنمية حقيقية �أو ��صتقالل �صيا�صي. وبهذ� ينتقل 

�لدويل  �ملجتمع  على  �ل�رشورية”؛  “�العتمادية  حالة  من  �ل�صلطة  بناء  م�رشوع 

 لي�ص م�صادفة �أن تبقى �ل�صلطة �لفل�صطينية تكافح ومنذ تاأ�صي�صها لتاأمني رو�تب �ملوظفني ويبقى �حلديث يدور 
8

يبقى م�رشوع  �أو ال �صيء”، فبعد نحو ع�رشين عاماً  �أو جميعها  �لقادم  �ل�صهر  “دفع ن�صف رو�تب  دوماً عن 

�ل�صلطة غري قادر على جتاوز �الأ�صا�صيات، رو�تب �ملوظفني بهذه �حلالة.
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�لفل�صطيني  �لوطني  �لقر�ر  يلحق  بدوره  وهذ�  �لع�صوية”؛  “�العتمادية  حالة  �إىل 

عبئاً  ت�صكل  �أ�صبحت  �ل�صلطة  موؤ�ص�صات  لكون  �لدولية،  بامل�صاعد�ت  بالكامل 

�لزّج بحو�يل  �لدويل يعني  �لدعم �ملايل  �لفل�صطينية، والأن وقف  �لقيادة  على  مالياً 

180 �ألف موظف قطاع عام �إىل غياهب �ملجهول.

�إذ �الأمر مل يتوقف على  �لدولية للت�صوية؛  ب.  �صقل ثقافة حملية تت�صاوق و�لروؤية 

هذ�  تاأطري  �إىل  بل  و�ال�صتقاللية،  لال�صتد�مة  تفتقر  ه�ّصة  �صلطة  موؤ�ص�صات  بناء 

�أ�صبح يعرف بظاهرة  ما  �لعمل. فقد ظهر  تيار فكري ومدر�صة يف  �لنهج �صمن 

للقر�ر  �لفكرية  و�لبنى  طر 
ُ
�الأ على  �أّثر  بدوره  وهذ�   ،

9Fayyadism “�لفيّا�صية” 

هذه  �صمن  ويقرر  يفكر  �لفل�صطيني  �لقر�ر  �صانع  �أ�صبح  بحيث  �لفل�صطيني، 

�ملعطيات، كيف يحافظ على �ملوؤ�ص�صات من �النهيار وكيف تدفع رو�تب �ملوظفني 

لل�صهر �لقادم...�إلخ.

�لفل�صطيني، من  �لوطني  �أحد رو�فع �مل�رشوع  ت�صويه للقطاع �القت�صادي، وهو  ج. 

و�الأمريكي  �لدويل  �ملايل  �لدعم  عن  ناجت  ُمَقنَّع،  �قت�صادي  �زدهار  �إحد�ث  خالل 

لبناء  �ل�رشورية  �الأخرى  �القت�صادية  �لقطاعات  ح�صاب  على  �لعام؛  للقطاع 

�قت�صاد وطني م�صتد�م. وهو �الأمر �لذي يحّول �مل�رشوع �لوطني �إىل موؤ�ص�صات 

�القت�صاد  حققها  �لتي  �لنمو  ن�صبة  باأن  �لدويل  للبنك  تقرير  �أ�صار  فقد  خدماتية، 

بقطاعات  حدثت  قد   ،2011-2007 �صنتي  بني   %7.7 بلغت  و�لتي  �لفل�صطيني، 

�لزر�عي  �لقطاعني  يف  تقلّ�ص  ح�صل  بينما  و�لعقار�ت،  �حلكومية  �خلدمات 

 .
10

و�ل�صناعي

ثالثًا: اإفرازات تفا��شية:

�مل�رشوع  �أزمة  يف  �الأمريكي  �لبعد  مع  للتعاطي  �ملتوفرة  �حللول  نقا�ص  قبل 

�ملفاو�صات  �أفرزتها  معطيات  على  ملياً  �لوقوف  من  بّد  ال  �لفل�صطيني،  �لوطني 

�لنهج من �لعمل �لذي يقوم على بناء موؤ�ص�صات �صلطة  �إىل رئي�ص �لوزر�ء �صالم فيا�ص �لذي يقود هذ�   ن�صبة 
9

توؤهل، على �الأقل نظرياً، لقيام دولة فل�صطينية ولكنها موؤ�ص�صات تفتقد �إىل �ل�صيادة و�ال�صتقاللية �ملالية، �الأمر 

�لذي يكن �أن يحولها �إىل عبء على �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني. 

Palestinian Economic Growth Unsustainable - World Bank, BBC, 25/7/2012, http://www.bbc. 10

co.uk/news/world-middle-east-18979724 )Last accessed on 13/8/2012(.
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�صبيالً  �ملتحدة  �لواليات  تبنته  �لذي  �مل�رشوع  وهو  �الإ�رش�ئيلية،   - �لفل�صطينية 

�أخرى  حلول  بذلك  ر�ف�صة   ،1993 �صنة  منذ  ورعته  وقادته  �ل�رش�ع،  حلّل  وحيد�ً 

غريه.  �أو  �الأمن  جمل�ص  �إىل  كالتوجه 

طريق  �إىل  و�صلت  قد  �حلالية  �لتفاو�صية  �ال�صرت�تيجية  باأن  �أوالً  �العرت�ف  يجب 

�للجنة  رعاية  حتت  �أم  مبا�رشة  �أمريكية  برعاية  �ملفاو�صات  كانت  ف�صو�ء  م�صدود، 

�لرباعية �لتي تلعب �لواليات �ملتحدة فيها �لدور �لرئي�ص، فالنتيجة و�حدة. و�إن 18 عاماً 

من �لتفاو�ص هي �أكث من كافية الإثبات ف�صل �لنموذج �لتفاو�صي نف�صه �صمن معطياته 

�حلالية. 

كو�صيط  بدوره  �لقيام  يف  فا�صل  �إما  �ملتحدة(  )�لواليات  �حلالة  بهذه  فالو�صيط 

يجب  �حلالتني  كلتا  ويف  �الأطر�ف؛  الأحد  متحيز  و�إما  نتيجة،  �إىل  �الأطر�ف  ُيقرِّب  ماهر، 

يكن  عملية  يف  ي�صهم  لكونه  مهم،  �العرت�ف  هذ�  �ملجال.  هذ�  يف  خدماته  عن  �ال�صتغناء 

�لبحث  �ل�رشوري  من  ي�صبح  بحيث  �لفل�صطينية”؛  �ال�صرت�تيجية  بـ“ن�صوج  ت�صميتها 

عن ��صرت�تيجيات جديدة يكن لها �أن حتدث �لتغيري �ملن�صود، بدالً من �لدور�ن يف حلقة 

تفاو�صية فارغة.

�لتفاو�صية و�لرعاية  �لعملية  �لثابت و�ملتغري يف  �لتمييز بني  �أخرى، يجب  من ناحية 

هي  �الأر�ص  على  �ملنفذة  و�ل�صيا�صيات  �ملتغري،  هي  نف�صها  فاملفاو�صات  لها.  �الأمريكية 

 
11

�لثابت. يف �حلالة �لتفاو�صية �لفل�صطينية - �الإ�رش�ئيلية فاملتغري هو �ملحادثات �لتقاربية

Proximity Talks، و�ملحادثات �ملو�زية Parallel Talks، وتفاهمات ميت�صل وتطمينات 

زيني، و�لرعاية �الأمريكية و�لرعاية �لرباعية، وغريها �لكثري من �ملتغري�ت �لتي و�كبت 

�لعملية �لتفاو�صية. ولالأ�صف تعاطى �لفل�صطينيون مع �ملتغري طو�ل �لـ 18 عاماً �ملا�صية، 

�أمريكية  �إىل تفاهمات، ومن رعاية  �إىل مفاو�صات، ومن تطمينات  يتنقلون من حمادثات 

�لقد�ص ي�صري على  �ملتمثل باال�صتيطان وتهويد  �لثابت  ��صتمر  �أوروبية؛ بينما  �إىل رعاية 

وترية و�حدة طو�ل فرتة �ملفاو�صات. وعليه فرمبا كان �خلطاأ �الأكب �لذي �رتكبته �لقيادة 

�لفل�صطينية هو �جللو�ص على طاولة �ملفاو�صات، و�إذ� ما كان هناك عملية بناء ولو لبيت 

و�حد يف م�صتوطنة.

 يعرف هذ� �لنوع من �ملباحثات على �أنه عملية دبلوما�صية، يقوم خاللها ممثل حيادي باإجر�ء مباحثات منف�صلة 
11

بني �أطر�ف نز�ع معني، ال يكون لديهم �لرغبة �أو �ال�صتعد�د للقاء وجهاً لوجه.
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من �الإفر�ز�ت �الأخرى �لتي �أظهرتها �لتجربة �لتفاو�صية هو �أن ��صرت�تيجية “�ل�صلوك 

قد  عبا�ص،  �لرئي�ص  يتبناه  و�لذي  �ملعنية،  �الأطر�ف  قبل  من  مكافاأته  يتم  �لذي  �ملهذب” 

يعمل يف �أملانيا بعد �حلرب �لعاملية �لثانية، و�لذي مّت على �أ�صا�صه منحها م�رشوع مار�صال 

Marshall Plan الإعادة �إعمار �أوروبا؛ �أو قد يعمل يف �ليابان و�لتي مّت �لتوقيع معها على 

�ليابان  �لتي منحت   ،
121951 �صنة   San Francisco Treaty �تفاقية �صان فر�ن�صي�صكو 

�ال�صتقاللية و�أنهت �الحتالل �الأجنبي فيها. ولكن هذ� �لنموذج ال ينطبق يف حالة �ل�رش�ع 

“�إ�رش�ئيل” بب�صاطة؛ ب�صبب �ختالف طبيعة �ل�رش�ع �لتي ت�صتهدف �الأر�ص نف�صها  مع 

يف فل�صطني؛ لذ� وجب �حلذر من �قرت��ص نظريات وخب�ت �ل�صعوب �الأخرى وتطبيقها 

بجمود. 

يوؤديا  لن  �الأمن  وفر�ص  �ملوؤ�ص�صات  بناء  �إىل  وترجمتها  �ملهذب،  �ل�صلوك  نظرية 

بال�رشورة �إىل �إنهاء �الحتالل، ومنح �لدولة لل�صعب �لفل�صطيني، ولكنهما �صيوؤديان �إىل 

حتويل �ل�صكل �ملعدل لالحتالل �إىل و�صع د�ئم. ويف هذ� �ل�صدد يرى �لكاتب ناثان ثر�ل 

Nathan Thrall يف �صحيفة نيويورك تايز The New York Times �أن جناح عبا�ص يف 

فر�ص �الأمن و�لذي كان يفرت�ص �أن يوؤدي �إىل دولة فل�صطينية، قد �أدى عو�صاً عن ذلك �إىل 

.
13ً

ن�صيان �أن هناك �حتالال

مقابل  �لتكتيكي  �لتنازل  مفهومي  بني  كبري�ً  فرقاً  �لتفاو�صية  �لتجربة  �أظهرت  لقد 

�لطابع  عليها  غلب  �لفل�صطيني  �ملفاو�ص  قدمها  �لتي  �لتنازالت  �ال�صرت�تيجي.  �لتنازل 

��صتمر�ر  ظّل  يف   1993 �صنة  منذ  �ملفاو�صات  ��صتمر�رية  على  كاملو�فقة  �ال�صرت�تيجي 

وجه  على  ��صرت�تيجية  تغري�ت  �أحدث  و�لذي  عالية،  وبوترية  �لقد�ص  وتهويد  ��صتيطان 

�ل�رش�ع كالعامل �لديوغر�يف مثالً.

�ل�رش�ع،  لتقدمي تنازالت تكتيكية ال تغري يف جوهر  �الإ�رش�ئيلي  �ملفاو�ص  بينما جلاأ 

مثل خف�ص عدد نقاط �لتفتي�ص د�خل �ل�صفة ثّم �لعودة لزيادتها بعد �أ�صهر، و�الإفر�ج عن 

 �نتهت �حلرب �لعاملية �صنة 1945، و�حتلت �ليابان من قبل قو�ت �حللفاء، وكانت تلك �ملرة �الأوىل �لتي يتم فيها 
12

�ال�صت�صالم  ��صتوجبه  �ليابان ونفذت ما عليها مما  ��صت�صلمت  �أن  �أجنبية. وبعد  �ليابان من قبل قوى  �حتالل 

قامت �لواليات �ملتحدة بالتوقيع مع �ليابان على معاهدة �صالم �صان فر�ن�صي�صكو يف 1951/9/8، و�لتي منحت 

�ليابان ��صتقاللها و�أنهت �الحتالل �الأجنبي يف 1952/4/28. 

 Nathan Thrall, The Third Intifada is Inevitable, The New York Times newspaper, 22/6/2012,  
13

 http://www.nytimes.com/2012/06/24/opinion/sunday/the-third-intifada-is-inevitable.html

)Last accessed on 14/8/2012(.
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�ل�رشيبة  �أمو�ل  بعد، و�الإفر�ج عن  فيما  �أكب  �لعودة العتقال عدد  ثّم  �ملعتقلني  عدد من 

�لفل�صطينية ثّم حجز عدد �أكب مع �أول �أزمة تفاو�صية. وهكذ� ��صتمر �ال�صتيطان وتهويد 

�ل�صفة  يف  �ألفاً   540 يقارب  ما  �إىل  �مل�صتوطنني  عدد  و�صل  حتى  رويد�ً،  رويد�ً  �لقد�ص 

، وهو عدد مقارب للعدد �لذي وعد به رئي�ص 
14

�لغربية، بينهم �أكث من 200 �ألف يف �لقد�ص

�لوزر�ء �الإ�رش�ئيلي �إ�صحق �صامري Yitzhak Shamir عند بد�ية موؤمتر مدريد حني قال 

باأنه �صيفاو�ص �لفل�صطينيني لع�رشين عاماً، وخاللها �صيتمكن من زرع ن�صف مليون 

م�صتوطن يف �ل�صفة �لغربية.

�أخري�ً، فقد بات و��صحاً باأنه ال بديل عن �مل�صاحلة �لوطنية �لفل�صطينية لفر�ص حالة 

تفاو�صية؛ �إذ �إن �ملفاو�ص �ملجز�أ و�مل�صتت، و�لذي يعاين �رش�عات و�نق�صامات د�خلية ال 

يكن له �أن يحقق �إجناز�ت عب طاولة �ملفاو�صات، �لتي ُتعّد �نعكا�صاً ملو�زين �لقوى يف 

�ملقام �الأول.

حلول كامنة:

بـ“�لر�صا�صة �ل�صحرية”  �أو ما ي�صمى  باأنه ال يوجد حّل �صحري  �أوالً  يجب �الإدر�ك 

�لفل�صطيني.  �لوطني  �مل�رشوع  �أزمة  من  �الأمريكي  �ملوقف  يف  جوهري  تغيري  الإحد�ث 

�إذ�  ولكن وبالرغم من قتامة �ملوقف، فاإن �لتاأثري يف �ملوقف �الأمريكي ممكن جد�ً، وذلك 

�لع�صو�ئية ومبجموعة من �ال�صرت�تيجيات  �لتعاطي معه بطريقة ممنهجة بعيدة عن  مّت 

و�الأخرى.  �لفينة  بني  �ملو�قف  على  ُتعقِّب  �لتي  �الإعالمية  بالت�رشيحات  ولي�ص  �ملوجهة 

��صرت�تيجيات  �صياغة  يف  ت�صاعد  �لتي  �ملرتكز�ت  من  جمموعة  حتديد  هنا  نحاول  ولهذ� 

عملية للتعاطي مع �ملوقف �الأمريكي وتاأثريه على �مل�رشوع �لوطني �لفل�صطيني.

اأولً: �رشورة �ال�صتفادة من حالة �النفر�ج �لن�صبي يف مو�زين �لقوى �لعاملية و�لتغري 

من  بطيء،  ب�صكل  ولو  �ملن�رشم،  �لعقد  خالل  بتحوله  �لدويل  �لنظام  ُبنية  �أ�صاب  �لذي 

خالل  �ملتحدة  �لواليات  �صيطرت  فقد  �الأقطاب.  تعددية  باجتاه  �لقطبية  �أحادي  نظام 

�لفل�صطينية،  �مل�صاألة  يخ�ص  فيما  �لدويل  �لقر�ر  �صنع  على  حتديد�ً،  �لت�صعينيات  فرتة 

�لبيت �الأبي�ص، حتى  1993 كان ال بّد من توقيعه يف حديقة  �أو�صلو �صنة  �تفاق  �إن  حتى 

�نظر:   ،2012/7/26 �الإ�رش�ئيلية،  �لد�خلية  وز�رة  ن�رشتها  معطيات  عن  نقالً  �ليوم،  فل�صطني  وكالة   
14

.)2012/8/24 http://tinyurl.com/c7r6ylv )مّت دخول �ملوقع يف 
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باإمكان  للتنفيذ. كذلك، فقد كان  �لتي يحتاجها، لي�صبح قابالً  �لدولية  �ل�رشعية  يكت�صب 

�أقوى  �إحدى  على  �ل�صغط  مثالً،   ،Bill Clinton كلينتون  بيل  �الأمريكي  �لرئي�ص  �إد�رة 

�تفاقيتي و�ي ريفر  �ملتمثلة بتحالف �صارون - نتنياهو لتوقيع  �حلكومات �الإ�رش�ئيلية 

بار�ك  �إيهود  وو�صول  �حلكومة  هذه  �صقوط  �إىل  �ملطاف  نهاية  يف  �أدى  و�لذي  و�خلليل، 

Ehud Barak �إىل �حلكم. غري �أن �ملوقف �الأمريكي �ليوم عاجز عن �ل�صغط، حتى �صمن 

حدوده �لدنيا، على �حلكومة �الإ�رش�ئيلية و�لف�صل �لذريع �لذي ُمني به �أوباما يف مو�جهته 

مع نتنياهو حول �ال�صتيطان هو خري دليل على ذلك. وبالتايل فقد تر�جع �لدور �الأمريكي 

دور  �إىل  �لت�صعينيات  فرتة  يف  �لدويل  �لقر�ر  �صناعة  على  �الأمريكية”  “�لهيمنة  دور  من 

دولية  قوة  ز�لت  ما  �ملتحدة  �لواليات  �أن  مبعنى  �حلايل؛  �لوقت  يف  �الأمريكية”  “�لقيادة 

ولها ح�صورها �ل�صيا�صي �لدويل، ولكنها خ�رشت �لدور �حل�رشي ل�صناعة �لقر�ر �لدويل 

�خلا�ص بامل�صاألة �لفل�صطينية.

فرتة  خالل  متتلكه  مل  للمناورة  جديد�ً  هام�صاً  �لفل�صطيني  �لقر�ر  يعطي  هذ� 

�لت�صعينيات. فاخلروج على �الإر�دة �الأمريكية لي�ص نهاية �ملطاف، حيث يوؤكد �آرون ديفيد 

ميلر Aaron David Miller، �مل�صوؤول �ل�صابق يف �خلارجية �الأمريكية، يف جملة فورين 

بولي�صي Foreign Policy  على تر�جع �لنفوذ �الأمريكي وقدرة �صيا�صته �خلارجية على 

�لتاأثري: “يقول �جلميع، هذه �الأيام، بدء�ً من �لرئي�ص �لفل�صطيني حممود عبا�ص وو�صوالً 

�أو  �لكلفة  ح�صاب  دون  الأمريكا  كال  نتنياهو،  بنيامني  �الإ�رش�ئيلي  �لوزر�ء  رئي�ص  �إىل 

�أي�صاً،  �أخرى ُيجّر�أ �الآخرين  �أي منطقة  �أو يف  �لنتيجة لذلك. و�لف�صل يف �ل�رشق �الأو�صط 

.
مثل �لرو�ص و�ل�صينيني، على �أخذ �لواليات �ملتحدة على منحى �أقل جدّيًة”15

�لقر�ر  على  �الأمريكي  للدور  �لهائل  �لتاأثري  �أن  �الإدر�ك  �لفل�صطينية  �لقيادة  فعلى 

�لفل�صطيني، �لذي �صاد يف فرتة �لت�صعينيات مل يعد موجود�ً بالدرجة نف�صها، وقد �أ�صبح 

هناك هام�ص ال باأ�ص به للعمل خارج �إطار �لهيمنة و�الإر�دة �الأمريكية.

“�ملفاو�ص  ثانياً: بناًء على ذلك، على �لقيادة �لفل�صطينية �لتوقف عن �لعمل بنظرية 

�ملتو�صل”، �لتي تقود ال�صت�صالم ولي�ص التفاقيات �صالم عادلة قابلة للحياة. �إن فر�صية 

 Aaron David Miller, Why does America Keep Making the Same Mistakes?, Foreign Policy  
15

 magazine, 2/3/2012,

http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/03/01/why_does_america_keep_making_the_

 same_mistakes?page= 0,1 )Last accessed on 13/8/2012(.
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�لذي  �الأمر  �الأمن  وفر�ص  موؤ�ص�صات  بناء  حماولة  على  تقوم  �لتي  �لفل�صطينية  �لقيادة 

�ملهذب”  “�ل�صلوك  مكافاأة  على  �ملتحدة،  �لواليات  وبالتحديد  �لدولية،  �الأطر�ف  ي�صجع 

للقيادة �لفل�صطينية مبنحها �متياز�ت و�صالحيات، ومن ثّم دولة. هذه �لفر�صية خاطئة 

بل ممكن �أن تكون مدمرة للم�رشوع �لوطني �لفل�صطيني، لعدة �أ�صباب �أهمها: �أنها تكر�ص 

حالة �ختالل بنيوي ملو�زين �لقوى �لتي ُيعّد تو�زنها �رشطاً �أ�صا�صياً لنجاح �أي مفاو�صات 

فل�صطينية كانت �أم غريها. ويف هذ� �مل�صمار يو�صح جيم�ص زغبي James Zogby مدير 

)Arab American Institute )AAI يف �صحيفة ذ� نا�صيونال  �الأمريكي  �لعربي  �ملعهد 

The National قائالً “ياأتي �لفل�صطينيون �إىل طاولة �حلو�ر كمت�رشعني �أكث من كونهم 

مفاو�صني وذلك لعدم �متالكهم لبطاقات �ل�صغط و�فتقارهم للنفوذ. و�الإ�رش�ئيليون، يف 

�ملقابل، يحملون جميع هذه �لبطاقات، ويعلنون ب�صكل م�صبق �أيَّ �لبطاقات لن تطرح على 

.
�لطاولة؛ هم ُيلون �أكث من �أنهم يفاو�صون”16

ودرو�ص �لتجربة �لتفاو�صية يف �إيرلند� �ل�صمالية ت�صري وبو�صوح �إىل �لدور �حليوي 

�لذي لعبته �جلالية �الإيرلندية يف �لواليات �ملتحدة، بت�صجيع �الإد�رة �الأمريكية، لل�صغط 

بع�ص  �لقوى  مو�زين  تعديل  يتم  حتى  )بريطانيا(،  �ملفاو�صات  يف  �لقوي  �لطرف  على 

�ل�صيء. وهو �الأمر �لذي مّكن �ل�صيناتور جورج ميت�صل من �لنجاح يف �لو�صول �إىل �تفاق 

.
17

�جلمعة �لعظيمة وو�صع حّد للنز�ع هناك

�ليهودي  �للوبي  من  وبدعم  �الأمريكية،  �الإد�رة  عملت  فقد  �لفل�صطينية  �حلالة  يف  �أما 

بال�صغط على �لطرف �ل�صعيف )�لفل�صطيني(، لزيادة �الختالل يف مو�زين �لقوى و�لتي 

�إىل  �ل�صعي  �لفل�صطينية  �لقيادة  على  �إذ�ً  �ملنهزم.  �لطرف  ��صت�صالم  �إىل  �لنهاية  يف  توؤدي 

على  و�العتماد  �لدويل،  للطرف  بالكامل  �لت�صليم  قبل  �أوالً،  �لقوى  مو�زين  يف  �لتعديل 

ح�صن �لنو�يا يف منح �المتياز�ت و�إعادة �حلقوق. 

ر�صمية  دولية  حتالفات  بناء  خالل  من  وذلك  جد�ً،  ممكن  �لقوى  مو�زين  تعديل  �إن 

�لفل�صطيني منها لعقود  ��صتبعد �جلانب  �لتي  �لدولية  �ملوؤ�ص�صات  و�صعبية، و�لدخول يف 

�لدويل على  �لتحالف  �ملجال؛ حيث عمل  �إفريقيا غنية يف هذ�  و�إن جتربة جنوب  طويلة. 

 James Zogby, Move aside Washington, and Let the UN Vote on Palestine, The National  16

newspaper, 24/4/2011, http://www.thenational.ae/thenationalconversation/comment/move-aside-
washington-and-let-the-un-vote-on-palestine#full )Last accessed on 14/8/2012(.

 �إذ�ً لي�ص غريباً على �لو�صيط �لدويل �ملحنك )�صيناتور ميت�صل( �أن يعلن ��صتقالته من مهمته يف �لو�صاطة وفقد�نه 
17

�الأمل باإحر�ز �أي تقدم، وذلك لقناعته بعدم وجود �ملبادئ �الأ�صا�صية للتفاو�ص.
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�لعن�رشي.  �لف�صل  �ل�رش�ع من حتقيق غاياته و�إنهاء نظام  �الأ�صعف يف  �لطرف  تاأهيل 

ف�صح �لتغريُّ �لن�صبي يف بنية �لنظام �لدويل �إىل هذه 
َ
وكما �أ�رشنا يف �لنقطة �الأوىل، هنا فقد �أ

�الإمكانية من بناء �لتحالفات �لدولية.

ثالثاً: بناء �لتحالفات �لدولية ال يتم مبنهجية �لعمل �ملتبعة يف خماطبة �لعامل حيث يغلب 

على �خلطاب �لفل�صطيني دوماً �جلانب �لِقيَمي ومفاهيم �ل�صحية و�حلّق و�لباطل. وهذ� 

�أمام بناء حتالفات  �لِقيَمي ي�صبح عقبة  طبعاً مهم، ولكن �قت�صار �خلطاب على �جلانب 

دولية؛ فاخلطاب �لفل�صطيني يجب �أن يو�زن ما بني �جلانب �لِقيَمي وجانب �مل�صلحة. 

كمرتكز  �مل�صلحة،  مو�صوع  يف  كبري�ً  �هتماماً  خا�ص  ب�صكل  �ملتحدة  �لواليات  تويل 

�خلارجية  �أمريكا  �صيا�صة  حكم  �لذي  �لعامل  وهو  �خلارجية؛  �صيا�صتها  يف  �أ�صا�صي 

ر�ي�ص  كوندوليز�  �ل�صابقة  �خلارجية  وزيرة  �عرت�ف  ح�صب  �الأو�صط،  �ل�رشق  يف 

60 عاماً،  “ملدة  قائلة  �لقاهرة  �الأمريكية يف  Condoleezza Rice يف خطابها يف �جلامعة 

�صعت بالدي، �لواليات �ملتحدة، يف هذه �ملنطقة، هنا يف �ل�رشق �الأو�صط، نحو �ال�صتقر�ر 

.
على ح�صاب �لديوقر�طية، ومل نحقق �أّياً منهما”18

يف  �زدو�جية  وجود  �إثبات  حماولة  يف  يجهد  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �أن  مثالً  نالحظ 

معايري �ل�صيا�صة �خلارجية �الأمريكية، وهذ� رمبا �ملثال �الأكث �صيوعاً يف �لعامل �الإ�صالمي. 

وز�رة  موظفي  ي�صري  ال  رمبا  �أنه  �ملنطق  بهذ�  �لقائلني  من  �لكثري  يدركه  ال  �لذي  ولكن 

�خلارجية �الأمريكية كثري�ً �أن يقال باأن �صيا�صتهم تقوم على �زدو�جية �ملعايري يف �ل�صاأن 

�لفل�صطيني، ولكن ما يلفت �نتباههم بكل تاأكيد هو كيف لهذ� �لقر�ر �أو ذ�ك �أن يوؤثر على 

. فال بّد �إذ�ً للخطاب �ل�صيا�صي �لفل�صطيني �لدويل �ملو�زنة ما بني لغة 
19

�مل�صلحة �الأمريكية

�ل�صحية ولغة �مل�صلحة، ال �قت�صاره على جانب و�حد فقط. 

 Rice calls for Mid-East Democracy, BBC, 20/6/2005, http://news.bbc.co.uk/2/hi/4109902.stm 
18

)Last accessed on 5/8/2012(.

 �ل�رش�ع بني �ملبادئ و�لقيم من جهة، و�مل�صالح من جهة �أخرى يف �ل�صيا�صة �خلارجية �الأمريكية قدمي، حيث 
19

�ملتحدة  للواليات   28 �لـ  �لرئي�ص   Woodrow Wilson ويل�صون  وودرو  �إىل  )ن�صبة  �لول�صونية  �ملبادئ  متثل 

14 �لد�عية �إىل دعم �ل�صعوب وت�صجيع مطالبها يف �لديوقر�طية وحّق تقرير �مل�صري �جلانب  1913-1921( �لـ 

�لقيمي. ويف �ملقابل يبز �جتاه �ملحافظني �جلدد، �لذي يركز على نزعة �لتفوق �لع�صكري و�ل�رشبات �ال�صتباقية 

�جلانب �الأخر بهذ� �ل�رش�ع، �الأمر �لذي دعا فر�ن�صي�ص فوكوياما Francis-Fukuyama يف كتابه “�أمريكا على 

مفرتق طرق” للمناد�ة مبا �صّماه “�لول�صونية �لو�قعية”، يف حماولة منه للتوفيق بني هذين �الجتاهني. �إذ يرف�ص 

فوكوياما �لنزعة �لع�صكرية لل�صيا�صة �خلارجية، ويركز بدالً عن ذلك على ن�رش �لتنمية �ل�صيا�صية و�القت�صادية 

يف �لعامل، كما ي�صدد على بناء �لقوة �لع�صكرية �الأمريكية ولكن دون ��صتخد�مها.
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رابعاً: �لهام�ص �لفل�صطيني للحديث بلغة �مل�صالح يكون �أكب و�أو�صع عندما ياأخذ ذلك 

بعد�ً عربياً �إ�صالمياً حيث تقاطع �مل�صالح و�لتقاء �الأجند�ت ما بني �ملع�صكرين و��صع جد�ً. 

و�لعمل �صمن برنامج م�صلحي يكن له �أن ياأخذ عدة �أ�صكال مثل بناء �لتحالفات �لدولية 

و�قت�صادية  �صيا�صية  خمتلفة  جماالت  ويف  �حلكومي،  وغري  �حلكومي  �ل�صعيدين  على 

وتعليمية وقانونية. 

�لقر�ر  مدخالت  يف  �لتاأثري  على  �لرتكيز  هو  �لبنامج  هذ�  �أ�صكال  �أهم  �أحد  ولعل 

. ففي 
20

�ل�صيا�صي �الأمريكي، �صو�ء كان ذلك من خالل �الإعالم �أم معاهد �الأبحاث �أو غريها

 ،Media Consensus ”جمال �الإعالم مثالً ال بّد من ك�رش ما ي�صمى “�الإجماع �الإعالمي

�صانع  يزود  �الإجماع  هذ�  فاإن  وبالتايل  لل�رش�ع،  �الإ�رش�ئيلية  �لرو�ية  د�ئماً  يبز  �لذي 

�لقر�ر �الأمريكي، لي�ص فقط باملعلومة ح�صب �لرو�ية �الإ�رش�ئيلية، ولكن �أي�صاً بتحليلها 

و�أبعادها.

طر �لتفاو�صية �لتقليدية طاملا مل تتحقق �إجناز�ت 
ُ
خام�شاً: �رشورة �لعمل خارج �الأ

من  يكون  رمبا  �لقد�ص.  تهويد  و�إجر�ء�ت  �ال�صتيطان  وقف  وبالتحديد  ��صرت�تيجية، 

�أو�صلو �لتوقيع دون ��صرت�ط وقف �ال�صتيطان، و�إذ� كان هناك  �الأخطاء �لكبرية التفاق 

مبر�ً باأي �صكل لهذ� �خلطاأ، فرمبا يكون �خلطاأ �الأكب من ذلك هو ��صتمر�ر �ملفاو�صات 

دون �تخاذ موقف حازم من �ال�صتيطان. 

لالآمال  خميباً  �ملفاو�صات  ��صتئناف  �أجل  من  �ال�صتيطان  وقف  يف  �أوباما  ف�صل  كان 

�أخرى،  نظر  وجهة  من  �الإيجابية  �لنتائج  ببع�ص  جاء  بالتاأكيد  ولكنه  �لبع�ص،  لدى 

��صرت�تيجية  مكا�صب  حتقيق  �أو  �ال�صتيطان،  وقف  باإمكانية  �لوهم  �إنهاء  يف  وبالتحديد 

من   .1993 �صنة  منذ  �ل�صالم  عملية  حكمت  �لتي  �لتقليدية  �لتفاو�صية  �الأطر  خالل  من 

عن  بعيدة  ومنهجية،  ��صرت�تيجية  و�صمن  �لعمل،  �لفل�صطينية  للقيادة  بّد  ال  كان  هنا 

�لتفاو�صية  �الأطر  هذه  خارج  �ملجاالت  ت�صتهدف  بحيث  �الأفعال،  وردود  �لع�صو�ئية 

�لتقليدية. و�ملجاالت �لتي يكن �لعمل من خاللها كثرية جد�ً، من �أهّمها تفعيل �جلو�نب 

�لقانونية يف �ل�رش�ع، وبالتحديد فيما يخ�ص �لقد�ص حيث �الإجر�ء�ت �الإ�رش�ئيلية غري 

�لقد�ص  يف  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  بقيام  تفيد  رو�يات  “هناك  فمثالً  متعددة.  �لقانونية 

 ر�جع �لق�صم �الأول يف هذه �لورقة، �لذي ي�رشح مدخالت وخمرجات �لقر�ر �ل�صيا�صي �الأمريكي.
20
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 يف مناطق خمتلفة من �لقد�ص الإثبات �رتباطات يهودية يف �ملدينة 
21

بعمليات زرع قبور

�ملقد�صة، �جلو�نب �لقانونية يف �ل�رش�ع لها درجة عالية من �لفعالية خ�صو�صاً يف مثل 

 .
هذه �الأحو�ل وغريها”22

�أ�صف �إىل ذلك �لعمل من خالل �ملنظمات �لدولية، ودر��صة خيار�ت �ملقاومة �ل�صعبية 

�ل�صلمية، و�حلمالت �لدولية �لتي قطعت �صوطاً طويالً يف مو�صوع �ملقاطعة �القت�صادية 

�لفل�صطينية  للقيادة  �لع�صيان �ملدين. ويكن  و�لتعليمية، و�صحب �ال�صتثمار�ت، وحتى 

�إفريقيا، �لتي عملت من خالل �لتحالفات �لدولية  �أن ت�صع ن�صب عينيها منوذج جنوب 

�لف�صل  �صيا�صة  �إنهاء  �إىل  �لنهاية  يف  �أدت  و�لتي  �الأر�ص  على  �لقوى  مو�زين  تغيري  على 

 .
23

�لعن�رشي

�لقيادة  �إن  جتنبها.  ولي�ص  �الأمن  جمل�ص  يف  �لفيتو”  “�صلطة  مو�جهة  �شاد�شاً: 

دورة  كّل  يف  �لفل�صطينية،  بالدولة  �العرت�ف  مب�رشوع  �لتقدم  باإمكانها  �لفل�صطينية 

ملجل�ص �الأمن، ومبا ي�صمح به نظامه �لد�خلي، ولتاأخذ �لواليات �ملتحدة “�لفيتو” يف كل 

مرة. 

�لرئا�صة  مبجل�ص  �صخ�صياً  �الت�صال  �إىل  �أوباما  �لرئي�ص  دعا  ما  وهذ�  ثمن  له  �لفيتو 

هو  �لبو�صنة  �صوت  كان  حيث  �لفل�صطينية،  �لدولة  م�رشوع  تاأييد  من  ملنعه  �لبو�صني، 

�لذي يويف �لعدد �ملطلوب لل�صماح بتقدمي �مل�رشوع. وبالتايل، �صيكون من �ل�صعوبة مبكان 

��صتخد�م �لفيتو باإفر�ط ملا يكن لذلك �أن يوؤدي �إىل زيادة تر�جع م�صد�قية �ملوؤ�ص�صة �لدولية 

)جمل�ص �الأمن(، �لتي ت�صمح بتكري�ص هيمنة �لقوى �لكبى على �لنظام �لدويل، ومفاقمة 

�أجل  من  �صلو�ن،  يف  �لقبور  �أحجار  من  ع�رشين  ببناء  �الإ�رش�ئيلية  �ل�صلطات  قيام  �خل�صو�ص  هذ�  يف  ر�جع   
21

�ل�صيطرة على حميطها كاأر�ص مقد�صة. �نظر:

 Israel Constructs 20 Fake Grave Stones in Silwan, Palestine News Network, 18/4/2012,

http://english.pnn.ps/index.php/politics/1422-israel-constructs-20-fake-grave-stones-in-

silwan )Last accessed on 25/8/2012(.

 مقابلة �ملوؤلف مع �لدكتور �صاهر عو�ودة، �لباحث يف �صوؤون �لقد�ص يف منظمة �لتعاون �الإ�صالمي، حزير�ن/ 
22

يونيو 2012، جدة، �ململكة �لعربية �ل�صعودية.

 ر�جع يف هذ� �ملجال ت�رشيحات �ل�صفري �لبيطاين يف تل �أبيب يف 2012/8/3، و�لتي حذر فيها من تاآكل و�نهيار 
23

برملانيني  نو�ب  بل  عاديني  �أ�صخا�ص  عن  يدور  ال  “�حلديث  �أن  على  م�صدد�ً  �لعامل،  يف  “�إ�رش�ئيل”  و�صع 

و�صخ�صيات مهمة حول �لعامل.” �صحيفة القد�س العربي، لندن، 2012/8/3، �نظر:

http://tinyurl.com/bub48x9 )مّت دخول �ملوقع يف 2012/8/9(. 
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�إذ  لعقود.  �الأمريكية  �خلارجية  �ل�صيا�صة  منه  تعاين  �لذي  �مل�صلحي   - �لقيمي  �ل�رش�ع 

�صيُظهر ذلك تاأييد �لواليات �ملتحدة لتقرير �مل�صري ل�صعوب �لعامل، وبالوقت نف�صه منعه 

عن �ل�صعب �لفل�صطيني. وكذلك دعوة �لواليات �ملتحدة ملر�جعة عالقتها بـ“�إ�رش�ئيل”، �إذ 

�صي�صبح �ل�صوؤ�ل �الأكث �إحلاحاً: �إىل متى �صتبقى �أمريكا تدفع ثمن حمايتها للممار�صات 

�الإ�رش�ئيلية �لال �أخالقية �صّد �لفل�صطينيني؟ وهذ� بالتحديد ما دعا وزير �لدفاع �الأمريكي 

.
روبرت جيت�ص Robert Gates �إىل �لت�رشيح باأن “�إ�رش�ئيل �صديق جاحد”24

�لبعد  مع  للتعاطي  فاعلة  فل�صطيني  عمل  ��صرت�تيجية  �صياغة  �أجل  من  �شابعاً: 

�الأمريكي، فاإن �لقيادة �لفل�صطينية مدعوة الإحد�ث تغيري�ت د�خلية كثرية، �أهمها: تفعيل 

�لعمل �ل�صيا�صي �ملوؤ�ص�صاتي، ونفي �صيطرة �لفردية و�ملركزية على �لعملية �لتفاو�صية. 

وكما يو�صح �لق�صم �الأول يف هذه �لورقة �لبحثية، فاملوؤ�ص�صة �ل�صيا�صية، ال �لفرد، ت�صيطر 

على �لقر�ر �ل�صيا�صي �الأمريكي. 

�لكني�صت  يف  و�لتو�زنات  �ملتطرف  �ليمني  مع  �لتحالف  نتنياهو  ��صتخدم  كذلك 

�لتحالفات  �نهيار  �حتمال  �لدولية، بحجة  �ل�صغوط  �لكثري من  لالإفالت من  �الإ�رش�ئيلي 

�لد�خلية و�صقوط �حلكومة �إن ��صتجاب لل�صغوط �خلارجية. و�مللفت لالنتباه �أن �جلانب 

�جلانب  مع  �لتعاطي  يتم  حني  يف  �لد�خلية،  �حل�صا�صية  لهذه  كبري�ً  تفهماً  �أظهر  �لدويل 

ورمبا  �لعليا،  بالقيادة  وينتهي  يبد�أ  �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي  �لقر�ر  �أن  على  �لفل�صطيني 

باأ�صخا�ص معينني. 

و�جلدير ذكره �أن هذ� �لنمط من �لفردية �صاد �حلقبتني �الأخريتني يف �لعمل �ل�صيا�صي 

�لرئي�صني  على  هائلة  �صغوط  مبمار�صة  �لدويل  �جلانب  قيام  لوحظ  ولهذ�  �لفل�صطيني؛ 

�لر�حل يا�رش عرفات وحممود عبا�ص. ولهذ� �الأمر، وحتى ال يار�ص �جلانب �لدويل هذ� 

�ل�صيا�صي،  �لقر�ر  ماأ�ص�صة  �لفل�صطينية  �لقيادة  على  فاإن  �ل�صيا�صي،  �البتز�ز  من  �لنوع 

حتى جُتنِّب نف�صها هذ� �لتعامل مع هذه �ل�صغوط �أوالً، وحتى تتحمل �ملوؤ�ص�صة م�صوؤولية 

هكذ� قر�ر�ت م�صريية. 

 Robert Gates Says Israel Is an Ungrateful Ally: Jeffrey Goldberg, Bloomberg, 6/9/2011,  
24

http://tinyurl.com/3d7k98n )Accessed on 1/9/2012(.
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�لت�رشيعي  �ملجل�ص  دور  تفعيل  على  قادرة  غري  �لفل�صطينية  �لقيادة  كانت  و�إذ� 

باالإمكان تفعيل  �ملركزي. وحتى  �لوطني و�ملجل�ص  �ملجل�ص  فاإن هناك  نتيجة �الحتالل، 

�ملوؤمتر  مثل  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  م�رشوع  تقود  �لتي  فتح  حلركة  �لد�خلية  �ملوؤ�ص�صات 

�لعام و�ملجل�ص �لثوري لتتحمل م�صوؤولياتها وت�صارك بالقر�ر �ل�صيا�صي. 

ثامناً: لي�صت ��صرت�تيجيات �ملعار�صة �لفل�صطينية �أح�صن من تلك �لتي تديرها �لقيادة 

�لر�صمية �لفل�صطينية عندما يدور �حلديث عن �لبعد �لدويل. فقد ف�صلت حركة حما�ص يف 

�إحد�ث �خرت�ق دويل جوهري لت�صنيف �الإد�رة �الأمريكية لها كـ“منظمة �إرهابية”، وبقيت 

�لفل�صطيني �صيا�صياً  �لد�خل  �لدولية، وحما�رشة يف  �ل�صاحة  �لتعريف على  حبي�صة لهذ� 

باللقاء  متثل  �لتعريف  لهذ�  حما�ص  حركة  �أحدثته  �لذي  �لوحيد  �الخرت�ق  �إن  وفيزيائياً. 

�ل�صابق  �الأمريكي  و�لرئي�ص  م�صعل  خالد  حلما�ص  �ل�صيا�صي  �ملكتب  رئي�ص  بني  �ليتيم 

لقاء�ت  عن  و�الأخرى  �لفينة  بني  �حلديث  يدور  كذلك  Jimmy Carter؛  كارتر  جيمي 

هذه  بها  تت�صم  �لتي  �ل�رشية  كانت  ولرمبا  و�أوروبيني،  حما�ص  من  قادة  بني  “�رشية” 

حما�ص  حركة  فاإن  وعليه،  للحركة.  �الأمريكي  بالتعريف  �صمني  �عرت�ٌف  هي  �للقاء�ت 

بحاجة �إىل مر�جعة خطابها �لدويل، �إذ ال يكن لها �ال�صتمر�رية بهذ� �حلال من �لعزلة عن 

�ل�صاحة �لدولية.

ومدى  �لعربي،  �لربيع  دول  �إىل  �رشيعاً  �لتطرق  من  بّد  ال  و�أخري�ً،  تا�شعاً: 

�إذ  �لفل�صطينية.  بالق�صية  يتعلق  فيما  �الأمريكي  �ملوقف  يف  �لتاأثري  على  قدرتها 

غري  �لفل�صطينية  للق�صية  تقدمه  �أن  �لدول  لهذه  يكن  ما  �الآن  �لو��صح  من  لي�ص 

�ملدى  على  خمتلفاً  �الأمر  يكون  رمبا  �ملنظور.  �ملدى  يف  و�ملايل  �لدبلوما�صي  �لدعم 

�الأجندة  على  يرتكز  �لعربية  �لثور�ت  �هتمام  فاإن  �الآن  �أما  و�ال�صرت�تيجي،  �لبعيد 

)بطالة،  حم�صة  د�خلية  �أجند�ت  ب�صبب  �لدول  هذه  يف  قامت  فالثور�ت  �لد�خلية. 

�لدول  هذه  يف  �جلديدة  �لقياد�ت  يدعو  �لذي  �الأمر  ف�صاد...�إلخ(،  �صيا�صي،  قمع 

مثقلة  �لدول  هذه  �صتكون  حيث  جّمة  فالتحديات  �الأجند�ت.  هذه  مثل  على  للرتكيز 

�الأنظمة  لدى  �حلال  عليه  كان  عما  يختلف  د�خلي،  تغيري  �إحد�ث  يف  طويلة  لفرت�ت 

. بقة ل�صا �
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خامتة:

رمبا مل يكن �لبعد �لدويل �أكث �أهمية يف تاريخ �لق�صية �لفل�صطينية مما هو عليه �الآن، 

وهذ� يعود للتغري�ت �لتي �أ�صابت بنية �لنظام �لدويل منذ �نتهاء �حلرب �لباردة و�صعود 

تاآكل  ثّم  �أكث تعددية قطبية،  �إىل نظام  ت�صري  �لتي  �لتحوالت  ثّم  �لقطبية.  �أحادي  �لنظام 

وما  �لعربي  �لربيع  و�صول  �أخري�ً  ثّم  �لعوملة،  ظاهرة  و��صتفحال  �لقومية  �لدولة  حدود 

�أحدثه من تغري�ت �إقليمية ��صرت�تيجية.

حالة  من  بانتقاله  �ختلف  �لفل�صطينية  �لق�صية  على  تاأثريه  ومدى  �الأمريكي  �لدور 

�لهيمنة على �صنع �لقر�ر خالل حقبة �لت�صعينيات �إىل دور �لقيادة، و�البتعاد عن �لتفرد 

يف �لقر�ر. وهذ� ي�صري �أي�صاً �إىل عدم �لتقليل من �أهمية �لدور �الأمريكي �إذ تبقى �لواليات 

�ملتحدة حتتل موقعاً قيادياً، ولكن لي�ص مهيمناً، يف �لوقت �لر�هن.

�إليها  تو�صلت  �لتي  �لكارثية  �لنتائج  عن  كبرية  بدرجة  م�صوؤولة  �ملتحدة  �لواليات 

�إىل  �أدت  �الأمريكي،  �لو�صيط  �نتهجها  �لتي  “�إ�رش�ئيل”  �إر�صاء  ف�صيا�صة  �ملفاو�صات. 

�ملوؤقت  �لتجميد  فيها  مبا  تذكر،  تنازالت  �أي  لتقدمي  �الإ�رش�ئيلي  للطرف  �حلافز  �نعد�م 

هو  �لوحيد  �مل�صتفيد  وكان  �لتفاو�صية.  للتجربة  �حلتمي  �لف�صل  وبالنهاية  لال�صتيطان، 

�لطرف �الإ�رش�ئيلي، �لذي �أبقى على �صيا�صاته �ال�صرت�تيجية �ملتمثلة باال�صتيطان وتهويد 

�لقد�ص. 

�أي�صاً من  �إن �لواليات �ملتحدة كانت خا�رشة  مل يخ�رش �جلانب �لفل�صطيني فقط، بل 

هذه �لتجربة؛ �لتي عمل ف�صلها على �إطالة ورمبا جعل �ل�رش�ع بال نهاية؛ بالرغم من �أن 

�إىل فر�ص حالة من �ال�صتقر�ر يف مناطق نفوذها، وجتنب  �لواليات �ملتحدة ت�صبو د�ئماً 

�ل�رش�ع �لقيمي - �مل�صلحي �الأمريكي �لذي ذكرناه �صابقاً.

�لعمل  يف  حتول  نقطة  ي�صكل  �أن  يجب  �ال�صتيطان،  وقف  يف  �أوباما  �لرئي�ص  ف�صل  �إن 

�ل�صيا�صي �لفل�صطيني �لدويل، حيث �ت�صح جلياً �صقف �لدعم �لذي يكن للقيادة �لر�صمية 

باملو�فقة  مرتبط  �ل�صقف  هذ�  فاإن  ولالأ�صف  �لفل�صطيني،  للجانب  تقدمه  �أن  �الأمريكية 

�الإ�رش�ئيلية �أوالً و�أخري�ً. 

فقط  ناجت  لـ“�إ�رش�ئيل”  �الأمريكي  �النحياز  كان  �إذ�  فيما  و��صحاً  يكن  مل  �ل�صابق  يف 

عن رغبة �أمريكية وت�صابك م�صالح. ولكن �لبعد �لذي �أ�صافته جتربة �أوباما وخ�صو�صاً 
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جتاه وقف �ال�صتيطان، هو �إثبات عدم قدرة �لبيت �الأبي�ص على فر�ص مو�قف معينة على 

“�إ�رش�ئيل”، كما فعل كلينتون يف �لت�صعينيات �أو جيم�ص بيكر James  Baker يف موؤمتر 

�ل�رش�ع،  هذ�  يف  �الأمريكية  لالإد�رة  حمايدة  مو�قف  على  �ملر�هنة  فاإن  وبالتايل  مدريد. 

�لتي حكمت  �لتفاو�ص و�ملرجعيات،  �أي�صاً فر�صية  �لعبث وهذ� ي�صقط  ي�صبح نوعاً من 

�لعملية �لتفاو�صية خالل �لعقدين �ملا�صيني.

�إن عدم �ملر�هنة على �لدور �لر�صمي �الأمريكي يتبعه �أي�صاً مر�جعة دقيقة للم�صاريع 

تفتقد  بريوقر�طية  موؤ�ص�صات  بناء  م�رشوع  وبالتحديد  �الإطار،  هذ�  �صمن  تاأتي  �لتي 

يقود  لن  هذ�  �إن  بالتحديد.  و�الأمريكية  �لدولية،  �ملالية  �ملعونات  على  وتعتمد  لل�صيادة 

ورو�تب  �ملوؤ�ص�صات  هذه  ت�صبح  ذلك  من  �لعك�ص  على  بل  وطني،  ��صتقالل  مرحلة  �إىل 

نتيجة  �ملوؤ�ص�صات  هذه  يف  للعاملني  و�إحباطاً  �لفل�صطينية  �ل�صلطة  على  عبئاً  �ملوظفني 

�أن  �الفرت��ص  �ملبالغة  من  ولي�ص  عيالهم.  وقوت  رو�تبهم  على  �ل�صهرية  للم�صاومة 

�النتفا�صة �لقادمة رمبا تكون قادمة من جي�ص �ملوظفني �لذين �صي�صيقون ذرعاً بهذه 

�لفل�صطينية  �لقيادة  �ملعادلة، �لتي ت�صتخدم فيها مدخوالتهم �ل�صهرية كورقة مل�صاومة 

�ل�صيا�صي.  على قر�رها 

�لبحث  �لفل�صطينية  �لقيادة  على  �ل�رشوري  من  �أ�صبح  فقد  �ملعطيات،  هذه  �صمن 

عن طرق جديدة للتعاطي مع �لبعد �لدويل وحتديد�ً �الأمريكي. هذ� طبعاً ال يعني هجرة 

هناك  يكون  لن  �أنه  هو  تعلمه  يجب  �لذي  �لّدر�ص  ولكّن  �حلكومي،  �جلانب  مع  �حلو�ر 

جدوى ملحادثات م�صتقبلية، طاملا بقيت مو�زين �لقوى على حالها. 

�إن �ل�صاحة �لدولية مليئة باجلو�نب �لتي ي�رشعها �لقانون �لدويل لل�صعب �لفل�صطيني 

�لتبعية  عالقة  لتغيري  �لعمل  �لفل�صطينية  للقيادة  يكن  حيث  �الحتالل،  من  يعاين  �لذي 

وغري  �حلكومية  �لدولية،  �لتحالفات  لبناء  و�ل�صعي  �لتفاو�صية،  �لتجربة  �صادت  �لتي 

مبو�زين  تعديل  �إحد�ث  يف  يفيد  قد  مما  �إفريقيا  جنوب  بنموذج  و�ال�صتنارة  �حلكومية، 

�لقوى.

�لعمل مع قوى  �أن ي�صمل  له  �لفل�صطيني، يكن  �ل�صيا�صي  �لعمل  وعليه فالتحول يف 

فاعلة غري حكومية على �ل�صاحة �الأمريكية، و�لتي لها مقدرة على �لتاأثري يف �ل�صيا�صات 

�الأمريكية. وال جتدر �ال�صتهانة بهذه �لقوى هنا، بل �إن هناك �أر�صية خ�صبة للعمل يف هذ� 
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�ملجال، فاجلامعات �الأمريكية مثالً، مبا فيها جامعات �لنخبة، يغلب عليها �لفهم �لدقيق 

 .
25

لل�رش�ع، وبالتايل �لتعاطف مع �حلقوق �لفل�صطينية �لعادلة

�لتي  �ال�صرت�تيجيات  �أهم  �أحد  هو  �الأمريكي  �ل�صيا�صي  �لقر�ر  مبدخالت  �لتاأثري 

يكن للقيادة �لفل�صطينية �أن تنتهجها؛ و�لتي يكن لها فعالً �أن حتدث تغيري�ً يف �ملوقف 

�أن ي�صاعد  �أمر�ً معقد�ً بل يكن للح�صور �لفل�صطيني  �ل�صيا�صي �الأمريكي. وهذ� ال ُيعّد 

�لتي �صيطرت على  تلك  من  تو�زناً  �أكث  �الأمريكي على �صياغة �صيا�صات  �لقر�ر  �صانع 

�ملوقف �الأمريكي خالل �لعقدين �ملن�رشمني. 

و�حل�صور �لفل�صطيني يف مدخالت �لقر�ر �ل�صيا�صي �الأمريكي يتطلب �ملو�زنة بني لغة 

�لقيم من جهة، و�مل�صلحة من جهة �أخرى. �إذ �إن �حلديث بلغة �ل�صحية فقط لي�ص من �ملوؤكد 

�الآن، يكن  به و�صعه  ي�صمح  ما  �لعربي، مع  �لتن�صيق  و�إن  �ملطلوب،  �لتغيري  ُيحدث  �أن 

�أن يكون مفيد�ً بالتحديد يف هذه �مل�صاألة. كذلك فاإن �لتاأثري يف مدخالت �لقر�ر �ل�صيا�صي 

�الأمريكي يتطلب ح�صور�ً �إعالمياً وُكتَّاباً مميزين، َيُكون لهم ح�صوٌر �إعالمي ويف مر�كز 

�الأبحاث، ويجدر �لتاأكيد هنا على �أن �ل�صاحة �الأمريكية مليئٌة بالكتّاب و�ملفكرين �ملميزين، 

�ال�صرت�تيجية  و�صياغة  فريق،  �صمن  و�لعمل  �لتن�صيق،  م�صائل  هو  ينق�صهم  ما  ولكن 

�ملنا�صبة، و�ختيار �لو�صيلة �ملالئمة لطرح ق�صية معينة.

�أخري�ً، فاإن و�صول �لقيادة �لفل�صطينية وغريها �إىل حالة �لوعي بالدرو�ص �مل�صتخل�صة 

�ل�صاحة  على  للعمل  جديدة  ��صرت�تيجيات  تبني  و�رشورة  �لتفاو�صية،  �لتجربة  من 

�الأدو�ت  �صمن  �لعمل  على  �الإ�رش�ر  �أما  �ملطلوب.  �لتغيري  لهذ�  �لبد�ية  ُي�صكل  �لدولية 

لدى  �الإحباط  ن�صبة  �لقادمة وزيادة  �ملرحلة  تعقيد  فاإن ذلك �صيعمل فقط على  �لقدية، 

�جلماهري �لفل�صطينية، �لتي لن تتقبَّل حالة �ل�صياع �إىل �الأبد.

“�إ�رش�ئيل” يف  �لفاعلة يف دعم  �لقوى  �أزعج  �لفل�صطينية يف �جلامعات �الأمريكية  �لق�صية  �لو��صع مع  �لتعاطف   
25

Campus Watch؛ وهي  �لواليات �ملتحدة، حيث قام عدد منهم بتاأ�صي�ص ما �أ�صبح يعرف بـ“كامب�ص ووت�ص” 

فل�صطني  يف  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  ينتقدون  �لذين  �الأمريكية  �جلامعات  �أ�صاتذة  مر�قبة  على  تقوم  موؤ�ص�صة 

من  �لعديد  حفيظة  ذلك  �أثار  وقد  عليهم،  �لردود  وتقدمي  لـ“�إ�رش�ئيل”،  �لد�عمة  �الأمريكية  �ل�صيا�صة  ومنتقدي 

�ملوؤ�ص�صات �لتعليمية �الأمريكية، حيث قد يوؤدي هذ� �لنوع من �لرقابة �إىل �حلّد من حرية �لكلمة و�لتعبري، �لذي 

يعّد من �ملبادئ �ملقد�صة يف �ل�رشح �الأكاديي �الأمريكي. 
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